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توقيع اتفاق شسراكة ب« Úمنال أاسسميدال»
و»إاندوراما» األندونيسسية

يشسرف وزير الصسناعة واŸناجم عبد السسÓم
ب -وشس -وارب ،ال -ي -وم ،ع -ل -ى ح -ف -ل ت -وق -ي-ع ات-ف-اق
شسراكة إا‚از اŸشسروع اŸشسÎك حول التحويل
’سس-م-دة بÚ
ال -ك -ي -م -ي-ائ-ي ل-ل-ف-وسس-ف-ات وإان-ت-اج ا أ
’ن -دون -يسس -ي -ة
«م- -ن -ال أاسس -م -ي -دال» واŸؤوسسسس -ة ا أ
«إان- -دورام- -ا» ،وذلك Ãق- -ر ال -وزارة اب -ت -داء م -ن
السساعة  09:٣0صسباحا.

وا‹ ‘ سسطيف
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نوري يشسرف على اللقاء الوطني
إلطارات القطاع

يشس- -رف وزي -ر ال -ت -ه -ي -ئ -ة
ال -ع -م -ران -ي -ة والسس -ي -اح -ة
والصس -ن -اع -ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة،
عبد الوهاب نوري ،يومي
 18و 19ج-وي-ل-ي-ة ،ع-لى
اأشس -غ -ال ال -ل -ق -اء ال -وط -ن -ي
’إطارات القطاع ،وذلك
ب-ال-ن-ادي ال-وط-ن-ي للجيشس
بالعاصسمة على السساعة  08 : 00صسباحا.

اإلثنين  ١٨جويلية  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٣ششوال ١٤٣٧هـ

1٧084

›لسس األمة يواصسل أاشسغاله

بوضسياف ‘ برج
بوعريريج

’م -ة ،ال-ي-وم ،ج-لسس-ة ع-ل-ن-ي-ة ي-خصسصس-ه-ا
ي -ع -ق -د ›لسس ا أ
لتقد Ëومناقشسة مشسروعي القانون ÚاŸتعلق Úبنظام
ا’ن -ت -خ -اب -ات وب -ال -ه -ي -ئ -ة ال -ع -ل -ي -ا اŸسس -ت -ق -ل -ة Ÿراق -ب -ة
ا’نتخابات ،وذلك ابتداء من السساعة  09:٣0صسباحا.

ي - -ق- -وم وزي- -ر الصس- -ح- -ة والسس- -ك- -ان
وإاصسÓ-ح اŸسس-تشس-ف-ي-ات ،ع-ب-د اŸالك
ب- -وضس- -ي -اف ،ال -ي -وم ،ب -زي -ارة ع -م -ل
وت -ف -ق -د إا ¤و’ي -ة ب -رج ب -وع -ري -ري-ج،
وذلك ان - -ط Ó- -ق - -ا م - -ن م - -رك- -ز
ال- -راح -ة ل -ل -م -ج -اه -دي -ن
بالبيبان ،ابتداء من
السس-اعة 08:00
صسباحا.

زيتو‘ Ê
وهران

سساحلي ينشسط ندوة صسحفية

يقوم وزير الثقافة ،عز الدين ميهوبي ،بزيارة عمل
وت -ف -ق-د إا ¤و’ي-ة ال-ن-ع-ام-ة ،ال-ي-وم ،ح-يث سس-ي-ق-ف ع-ل-ى
عديد مرافق القطاع خاصسة قلعة الشسيخ بوعمامة وقصسر
تيوت الذي عرف عملية ترميم.

مسسلم تÎأاسس لقاءا حول اŸقاولتية النسسوية

ي- - -ق - -وم وزي - -ر اÛاه - -دي - -ن
ال - -ط - -يب زي - -ت - -و ،Êال - -ي- -وم،
ب- -زي- -ارة ع- -م- -ل وت- -ف -ق -د إا¤
و’ي - - - -ة وه - - - -ران ،يشس - - - -رف
خÓلها على اŸلتقى الوطني
ح-ول ال-ث-ورة ال-تحريرية
‘ ال- - - - - - - -و’ي - - - - - - -ة
اÿامسسة.

ي- - - -ق - - -وم وزي - - -ر
اŸوارد اŸائ- - - -ي- - - -ة
وال- -ب- -ي- -ئ -ة ع -ب -د
ال - - - -ق - - - -ادر وا‹،
ال- -ي- -وم ،ب- -زي- -ارة
ع -م -ل إا ¤و’ي-ة
سس-ط-ي-ف ،ي-ت-فقد
م - - -ن خ Ó- - -ل - - -ه- - -ا
مشساريع القطاع.

ميهوبي ‘ النعامة

’سسرة وقضسايا اŸرأاة ،مونية مسسلم سسي
تشسرف وزيرة التضسامن الوطني وا أ
عامر ،اليوم ،على لقاء حول اŸقاو’تية النسسوية الرائدة ‘ ا÷زائر،
وسستقدم عرضسا بعنوان «طموح ا÷زائر ‘ آافاق  ،»2018وذلك بجامعة
هواري بومدين بباب الزوار بالعاصسمة ،ابتداء من السساعة  12:00زوا’.

تسسليم اŸيداليات لنهائي كأاسس الرماية

÷نة الشسؤوون اÿارجية
تّطل ـ ـ ـ ـ ـع على ظـ ـ ـ ـ ـروف
اسستقبال ا÷الي ـ ـة

Óمن الوطني ،اليوم ،حفل تسسليم اŸيداليات
تنظم اŸديرية العامة ل أ
Óم-ن
ل-ل-ن-هائي الـ 18ل -ك -أاسس ال -رم -اي -ة ب -رع -اي-ة ال-ل-واء اŸدي-ر ال-ع-ام ل -أ
’من بÍ
الوطني ،عبد الغا Êهامل ،وذلك Ãقر مصسلحة ا◊ماية وا أ
عكنون بالعاصسمة ،ابتداء من السساعة  11:٣0صسباحا.

ي -نشس-ط ب-ل-ق-اسس-م سس-اح-ل-ي،
’م Úال- - - - - - -ع- - - - - - -ام ◊زب
ا أ
يشس- -رع وف- -د م- -ن ÷ن- -ة الشس- -ؤوون اÿارج- -ي -ة وال -ت -ع -اون
ال- - -ت- - -ح- - -ال- - -ف ال- - -وط - -ن - -ي
وا÷الية باÛلسس الشسعبي الوطني ،ابتداء من اليوم إا¤
ا÷م- - - - -ه- - - - -وري ،ي - - - -وم 2٣
غاية  20جويلية ا÷اري ،بزيارة ميدانية لكل من
ج- -وي- -ل- -ي -ة ا÷اري ،ن -دوة
و’ي -ات ب -ات -ن -ة ،قسس-ن-ط-ي-ن-ة ،ع-ن-اب-ة وسس-ك-ي-ك-دة،
صس -ح -ف -ي -ة ع -قب اج -ت -م-اع
’مينة العامة ◊زب العمال ،التقرير ا’فتتاحي
تقدم لويزة حنون ،ا أ
ل -ت -ف -ق -د اŸط -ارات واŸوان -ئ وا’ط Ó-ع ع -ل -ى
ب-اŸك-تب ال-وط-ن-ي ل-ل-ح-زب،
للحزب ،وذلك لدى اجتماعها بلجنة اŸنتخب Úللحزب ،بقرية الفنانÚ
ظروف اسستقبال ا÷الية.
وذلك Ãق - - - - -ره اŸرك- - - - -زي
بزرالدة ،ابتداء من السساعة  10:00صسباحا.
بشسارع الرسستمية كلÒفال بالعاصسمة ،ابتداء من السساعة
 11:00صسباحا.

حنون Œتمع بلجنة اŸنتخب Úللحزب

اŸـ ـ ـؤو“ر األول للجبه ـ ـ ـة
الدÁقراطيـ ـ ـ ـة ا◊ ـ ـرة

يÎأاسس راب- - -ح ب- - -راه- - -ي- - -م- - -ي ،رئ- - -يسس ا÷ب - -ه - -ة
ال -دÁق-راط-ي-ة ا◊رة ،ي-وم  2٣ج-وي-لية ا÷اري،
’ول ل -ل -ح-زب ،وذلك Ãق-ر اŸرك-ز ال-ث-ق-ا‘
اŸؤو“ر ا أ
لبلدية سسطيف ،ابتداء من السساعة  10:00صسباحا.

مسسابقة الرياضسة
اŸكيف ـ ـة Ÿهنة أاعوان
ا◊ماية اŸدني ـة

تنظم اŸديرية العامة للحماية اŸدنية ،غدا،
نهائيات الطبعة اÿامسسة Ÿسسابقة الرياضسة
اŸكيفة Ÿهنة أاعوان ا◊ماية لسسنة ،2016
وذلك Ãل - -عب  08م -اي  45بسسطيف،
اب - -ت - -داء م- -ن السس- -اع- -ة 09:00
صسباحا.

’جراء،
ينشسط اŸدير العام للصسندوق الوطني للضسمان ا’جتماعي لغ Òا أ
ع-اشس-ق ي-وسس-ف شس-وق-ي ،غ-دا ،ن-دوة صس-ح-ف-ي-ة ،وذلك Ãق-ر اŸدي-ري-ة ال-عامة
ل-لصس-ن-دوق ب-ال-ق-رب م-ن أاك-ادÁي-ة الÎب-ي-ة ب-ا÷زائ-ر ال-وسس-ط-ى ،اب-ت-داء م-ن
السساعة  09:٣0صسباحا.
يومية وطنية إاخبارية تصسدر عن اŸؤوسسسسة العمومية
ا’قتصسادية(شسركة ذات أاسسهم)
رأاسس مالها ا’جتماعي 126 .000.000 .00 :دج
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الÈيد ا إ
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التحرير(021) 60.67.83 :
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’دارة والمالية
ا إ

أامانة المديرية العامة

الهاتف(021) 60.69.55:
الفاكسس(021)60.٧0.٣5:

(021) 60.70.40

تنظم وزارة الشسباب والرياضسة ،يوم  20جويلية ا÷اري ،حف Óعلى شسرف الرياضسي ÚاŸشساركÚ
’ول من  ،2016وذلك Ãطعم الڤولف بدا‹
‘ البطو’ت الدولية التي جرت خÓل السسداسسي ا أ
ابراهيم بالعاصسمة ،ابتداء من السساعة  18:00مسساء.

اŸتحف الوطني للمجاهد
يواصسل جمع الشسهادات

ندوة صسحفية Ÿدير «كاسسنوسس»

التحرير

حفل على شسرف الرياضسي ÚاŸشسارك ‘ Úالبطولت الدولية

ي-ن-ظ-م اŸت-ح-ف ال-وط-ن-ي ل-ل-م-ج-اه-د ،اليوم ،اللقاء
ا÷م -اع -ي الـ ٧4ل -تسس-ج-ي-ل الشس-ه-ادات ،وي-خصسصس
Ÿوضس- - -وع «م- - -دل - -و’ت ك - -ل - -م - -ة السس - -ر ‘ ال - -ث - -ورة
التحريرية» ،وذلك على السساعة  1٣:00زوا’.

الرئيسسة اŸديرة العامة
مسسؤوولة النشسر

أامينة دباشس
مدير التحرير

فنيدسس بن بلة

الحتفال بÎاث نيلسسون مانديÓ

تنظم اللجنة الوطنية للتضسامن مع الشسعب
الصس -ح -راوي ،ال -ي -وم ،ب -ال -ت -نسس -ي-ق م-ع ب-ل-دي-ة
ا÷زائ -ر ال -وسس -ط-ى وسس-ف-ارة ج-ن-وب إاف-ري-ق-ي-ا
ب- -ا÷زائ- -ر ،ي- -وم- -ا دول- -ي- -ا ح- -ول ا’ح- -ت- -ف -ال
ا÷م -اع -ي بÎاث ن -ي -لسس -ون م -ان -دي ،Ó-وذلك
Ãقر اŸركز الثقا‘ العربي بن مهيدي ،ابتداء
من السساعة  09:٣0صسباحا.

إلع ـÓناتكـم اتصسل ـ ـوا تلفاكسس(021) 73.60.59 :
بالقسس ـ ـم التجـ ـ ـاري :السسرع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة وا÷ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـودة
¯ مÓحظة:
اŸقـــا’ت وال- - -وث- - -ائ- - -ق ال- - -ت - -ي ت - -رسســــل أاوتسس - -لــــم
للجريــــدة ’ تردإا ¤أاصسحابها نشسرت أاو  ⁄تنشسر
و’ ›ال Ÿطالبة ا÷ريدة بها

’شسهار
اŸؤوسسسسة الوطنية للنشسر وا إ
 1شسارع باسستور ـ ا÷زائر
الهاتف(021)73.71.28.... :
(021)73.76.78
(021)73.30.43
الفاكسس(021)73.95.59... :

وسسسسات التالية:الوسسط :مطبعة  S.I.Aالغرب :شسركة الطباعة  S.I.Oالشسرق :شسركة الطباعة  S.I.Eالجنوب S.I.A :مطبعة ورڤلة مطبعة بشسارS.I.A:
تطبع بالم ؤ

اإ’ثنين  18جؤيلية  2٠16م
المؤافق لـ  13شسؤال  1٤37هـ

»æWh

لمنية ‘ بÓده
لزمة أ أ
عّبر عن أرتياحه لنفرأج أ أ

رئيسس ا÷مهورية يؤوكد ألردوغان إادانة ا÷زائر للمحاولة النقÓبية ‘ تركيا
أكد رئيسس أ÷مهورية ،عبد ألعزيز
بوتفليقة ‘ ،برقية وجهها إأ ¤نظÒه
ألÎك -ي ،رجب ط -يب أردوغ -ان ،إأدأن-ة
لن -ق Ó-ب -ي -ة ‘
أ÷زأئ- -ر ل- -ل- -م- -ح -اول -ة أ إ
ت- - -رك- - -ي - -ا› ،ددأ مسس - -ان - -دة أ÷زأئ - -ر
وتضسامنها مع بÓده ‘ هذه «ألظروف
لليمة».
أ أ
وجاء ‘ برقية رئيسص ا÷مهؤرية قؤله:
’زمة
’رتياح خ Èانفراج ا أ
«تلقيت بغاية ا إ
’منية التي حلت ببلدكم الشسقيق ،وكان ذلك
اأ
بفضسل Œند قؤاه ا◊ية التي التفت حؤلكم».
وأاضساف الرئيسص بؤتفليقة ﬂاطبا نظÒه
الÎكي« :إاثر هذه اÙنة العصسيبة ،أاتقدم
إاليكم ،فخامة الرئيسص ،بتعازينا ا◊ارة ‘
الهالك Úمن الرجال والنسساء الذين ضسحؤا
بأارواحهم ‘ سسبيل الدفاع عن الدÁقراطية
وم- -ؤؤسسسس- -ات ا÷م- -ه- -ؤري -ة» ،مشسÒا إا ¤أان -ه
«Áك- -ن ل -لشس -عب الÎك -ي وح -ك -ؤم -ت -ه وأان -ت -م
شسخصسيا أان تعؤلؤا على دعم ا÷زائر ‘ هذه
’ليمة».
الظروف ا أ
واسستطرد قائ ’« :Óيسسع بÓدي إا’ إادانة
’ن- -قÓ- -ب- -ي- -ة ال -ت -ي ج -اءت
ه- -ذه اÙاول- -ة ا إ
ÓخÓل بالنظام الدسستؤري القائم والتي من
ل إ
شس -أان -ه -ا أان ت -ق -ؤضص ت-ق-ؤيضس-ا ف-ادح-ا السس-ل-م
وا’سس- -ت- -ق- -رار ‘ ب- -ل- -دك- -م ال -ك -ب Òوك -ذا ‘
اŸنطقة و‘ العا.»⁄
وخلصص رئيسص ا÷مهؤرية إا ¤القؤل« :وإاذ
أاج -دد ل -ك -م مسس -ان -دت -ي وتضس -ام -ن -ي ،أارج-ؤ،
ف-خ-ام-ة ال-رئ-يسص وأاخ-ي ال-ع-زي-ز ،أان ت-ت-ق-بلؤا
أاسسمى عبارات تقديري وإاخائي.

ارتياح لعودة السص Òالعادي للمؤوسصسصات
أعربت أ÷زأئر ألتي ترفضس مبدئيا
أي ت--غ--ي Òغ Òدسس--ت--وري ل--ل-ح-ك-وم-ات،
أمسس ،ع----ن أرت---ي---اح---ه---ا ل---ع---ودة ألسسÒ
ألعادي للمؤوسسسسات ‘ تركيا ،وفق بيان
لوزأرة ألشسؤوون أÿارجية.
أاوضسح ذات اŸصسدر «وإاذ تعرب عن أاسسفها
’رواح البشسرية خÓل
لسسقؤط العديد من ا أ
’خÒة فإان ا÷زائر تبقى مقتنعة
’حداث ا أ
اأ

ب---أان الشس---عب الÎك---ي الشس---ق---ي--ق وح--ك--ؤم--ت--ه
الصس---دي---ق---ة ق---ادران ب---فضس---ل ح---ك---م---ت---ه--م--ا
ورصسانتهما على Œاوز هذه الظروف الصسعبة
‘ هدوء».
وأاضساف البيان أان «ا÷زائر التي تربطها
بÎكيا عÓقات تاريخية تعتزم مؤاصسلة مع
ه--ذا ال--ب--ل--د الشس--ق--ي--ق ب--ن--اء شس--راك--ة م-ف-ي-دة
للطرف ‘ Úكافة اÛا’ت».

بلعايب ‘ نÒوبي لتمثيل ا÷زائر ‘ مؤو“ر « الكنوسصيد»
م -ث -ل وزي -ر أل -ت -ج -ارة ،ب -خ -ت -ي ب-ل-ع-ايب،
ل·
أ÷زأئر ‘ أشسغال ألدورة ألـŸ 14ؤو“ر أ أ
أŸت -ح -دة ح -ول أل -ت -ج -ارة وأل -ت -ن-م-ي-ة أل-ت-ي
أنعقدت ،أمسس ‘ ،نÒوبي (كينيا).
·Ó
جرى هذا اللقاء بحضسؤر اأ’م Úالعام ل أ
اŸتحدة ،بان كي مؤن– ،ت شسعار «من القرار
إا ¤الفعل :نحؤ ﬁيط اقتصسادي عاŸي يتسسم
با’نصساف و‘ خدمة التجارة والتنمية» ،حسسب
ما أاوضسح بيان لؤزارة التجارة.
ك- -م- -ا ” ال- -ت -ط -رق إا ¤م -ل -ف اŸسس -اه -م -ة ‘
ال -ت -ط -ب -ي -ق ا÷ي -د وم -ت -اب -ع -ة ب -رن -ام -ج ال -ت -ن-م-ي-ة
اŸسستدامة آ’فاق  2٠3٠وقرارات اأ’· اŸتحدة
خÓل الندوات والقمم العاŸية.
وعلى هامشص ا’فتتاح الرسسمي لهذه الدورة
ت -دخ -ل ب -ل -ع -ايب خ Ó-ل اج-ت-م-اع وزراء ›م-ؤع-ة
الـ +77الصس ،Úحيث أاكد على الدفاع عن مصسالح
ال -دول ال -ن -ام -ي-ة ‘ ظ-ل ن-ظ-ام اق-تصس-ادي ع-اŸي
جديد منصسف.
كما ذكر الؤزير أانه رغم التحؤ’ت العميقة
التي طرأات ‘ السسياق Úالسسياسسي وا’قتصسادي
ف- -ان اŸب -ادئ اŸؤؤسسسس -ة ل -دول ›م -ؤع -ة الـ+77
الصس ÚاŸصسادق عليها سسنة  1967با÷زائر تبقي

بعثة «األفامي» :أازمة النفط فرصصة Ÿراجعة ‰وذج النمو ا÷زائري

لوسسط
أكد رئيسس قسسم منطقة ألشسرق أ أ
وآأسسيا ألوسسطى بصسندوق ألنقد ألدو‹ ،جان
فرونسسوأ دوف ،Úأمسس ،أن أ÷زأئر بإامكانها
أسستغÓل ألظرف أ◊ا‹ ألذي يتميز بانهيار
أسس -ع -ار أل -ن -ف -ط «ك -ف-رصس-ة» Ÿرأج-ع-ة ‰وذج
‰وه- -ا وت- -ن- -وي- -ع أق- -تصس -اده -ا .وق -ال دوفÚ
للصسحافة عقب لقاء جمعه بوزير ألصسناعة
وأŸن -اج -م ع -ب -د ألسس Ó-م ب -وشس -وأرب «ن -قÎح
ع- -ل- -ى أ÷زأئ- -ر أن ت -غ -ت -ن -م أل -ظ -رف أ◊ا‹
كفرصسة Ÿرأجعة ‰وذج ‰وها وألتقليل من
ألتبعية للمحروقات وتنويع أقتصسادها وكذأ
ج -ع -ل أل -ق -ط -اع أÿاصس ‰ط -ا دأئ -م -ا ل -ل-ن-م-و
وخلق ألÌوة».
ويرى هذا اŸسسؤؤول ،الذي يقؤد وفدا إا ¤ا÷زائر
ل-ت-ح-ديث ال-ب-ي-ان-ات واŸع-ط-ي-ات ا’قتصسادية اÿاصسة
ب -ا÷زائ -ر ،أان ت -ط -ه ÒاŸال -ي -ة ال -ع -م -ؤم -ي -ة وات -خ -اذ
إاجراءات هيكلية لتحرير قدرات القطاع اÿاصص -
الذي يعت Èعام Óهاما ‘ مسسار تنؤيع ا’قتصساد -
يعدان ﬁؤرين أاسساسس ‘ Úالظرف ا◊ا‹.
واقÎح ‘ ه- -ذا اÿصس- -ؤصص ع- -ق- -ل- -ن -ة ال -ن -ف -ق -ات
وخ -فضس -ه-ا إا ¤مسس-ت-ؤى اŸؤارد اŸت-اح-ة ل-ل-م-ي-زان-ي-ة،
باإ’ضسافة إا ¤اتخاذ إاجراءات ذات «حجم كب »Òلرفع
كل معؤقات التنمية ‘ القطاع اÿاصص.
ويتعلق اأ’مر أاسساسسا  -يضسيف دوف - ÚبتحسسÚ

ال–اد اإلفريقي يدعم
حق الشصعب الصصحراوي
‘ تقرير مصصÒه
” التأاكيد ›ددا خÓل الدورة العادية الـ27
’ف-ري-ق-ي،
ل -ق -م -ة رؤوسس-اء دول وح-ك-ؤم-ات ا’–اد ا إ
أامسص ،بكيغا‹ (رواندا) على الدعم الثابت ◊ق
الشسعب الصسحراوي ‘ تقرير مصسÒه.
’ف -ري -ق -ي،
ق- -الت رئ- -يسس -ة م -ف -ؤضس -ي -ة ا’–اد ا إ
’ف-ري-ق-ي-ة إان
د’م-ي-ن-ي زوم-ا ،ل-دى اف-ت-ت-اح ال-ق-م-ة ا إ
’ف -ري -ق -ي ي -ب -ق-ى م-تضس-ام-ن-ا م-ع الشس-عب
«ا’–اد ا إ
الصسحراوي ويؤؤكد ›ددا وبقؤة حقه ‘ تقرير
مصسÒه».
وأاضسافت «نغتنم هذه اŸناسسبة لننقل ›ددا
ت -ع -ازي-ن-ا لشس-عب ا÷م-ه-ؤري-ة ال-ع-رب-ي-ة الصس-ح-راوي-ة
الدÁقراطية ،ونشسيد بخصسال الرئيسص الصسحراوي
الراحل ﬁمد عبد العزيز».
وح- -يت ال- -رئ- -يسس -ة زوم -ا ال -رئ -يسص الصس -ح -راوي
ا÷ديد إابراهيم غا‹.

دقيقة صصمت على روح الرئيسس ﬁمد عبد العزيز
دائما سسارية اŸفعؤل.
وأاك -د ب -ل -ع -ايب أايضس-ا ع-ل-ى ت-ع-زي-ز دور م-ؤؤ“ر
اأ’· اŸتحدة حؤل التجارة والتنمية ‘ ›ال
ا◊كامة العاŸية لÓقتصساد واŸالية وكذا التجارة
الدولية وا’سستثمار اضسافة إا ¤ا’عانة اŸقدمة
للشسعب الفلسسطيني ’ سسيما من خÓل تقييم تكلفة
ا’حتÓل.
من جهة أاخرى كان للؤزير لقاءات مع نظرائه
م- -ن ﬂت- -ل- -ف ال- -ق- -ط- -اع- -ات وال -دول إا ¤ج -انب
مسس - -ؤؤول Úع - -ن ب- -عضص اŸن- -ظ- -م- -ات ذات صس- -ل- -ة
بالتجارة.

مناخ ا’سستثمار وتبسسيط اإ’جراءات اإ’دارية و–سسÚ
ا◊ؤك -م -ة والشس -ف -اف -ي-ة وتسس-ه-ي-ل حصس-ؤل اŸؤؤسسسس-ات
الصسغÒة واŸتؤسسطة على التمؤيÓت لنشساطاتها.
كما يتؤجب على الدولة  -حسسبه  -التأاكد من أان
ال -ن -ظ -ام الÎب -ؤي ي -خ -ل -ق ك -ف -اءات وف -ق م -ت -ط -ل-ب-ات
واح -ت -ي -اج -ات ال -ق -ط -اع اÿاصص .م -ن ج-ان-ب-ه ،أاوضس-ح
بؤشسؤارب أان نظرة ا◊كؤمة واضسحة ‘ هذا الظرف
الصس -عب ،م -ذك -را ب -اإ’صس Ó-ح -ات اıت -ل-ف-ة ال-ت-ي ”
إاط Ó-ق -ه -ا Ÿؤاج -ه -ة ه -ذه اأ’زم -ة وت-ن-ؤي-ع ا’ق-تصس-اد
الؤطني.
وذكر على سسبيل اŸثال ،بعقلنة النفقات وحلؤل
التمؤيل البديلة عن اŸيزانية ،وكذا اإ’صسÓحات التي
أادرجت م -ؤؤخ -را ع -ل -ى ﬂت-ل-ف ال-نصس-ؤصص ال-ق-ان-ؤن-ي-ة
لتحسس Úمناخ اأ’عمال ،على غرار قانؤن ا’سستثمار
ا÷ديد الذي “ت اŸصسادقة عليه أامسص ‘ ›لسص
اأ’مة.
وقال بؤشسؤارب ‘ هذا السسياق «قانؤن ا’سستثمار
هؤ قانؤن من ب Úسسلسسلة من النصسؤصص قيد اŸراجعة
ÿلق إاطار تشسريعي مسستقر وشسفاف وجاذب».
وأاضساف الؤزير «سسنقؤم ب›Èة قانؤن Úآاخرين
ق -ري -ب -ا .ي -ت -ع -ل -ق ال-ق-ان-ؤن اأ’ول ب-ت-ن-م-ي-ة اŸؤؤسسسس-ات
الصسغÒة واŸتؤسسطة ،أاما الثا Êفيتضسمن القياسسة.
من هنا إا ¤نهاية السسنة سسننهي مراجعة الÎسسانة
القانؤنية التي تضسمنتها اإ’صسÓحات».

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

وق- -ف رؤوسس- -اء دول وح- -ك- -ؤم -ات ا’–اد اإ’ف -ري -ق -ي
اÛتمع ÚخÓل الدورة الـ 27لقمة اŸنظمة القارية،
أامسص اأ’حد ،بكيغا‹ (رواندا) دقيقة صسمت على روح
الفقيد الرئيسص الصسحراويﬁ ،مد عبد العزيز.
وخÓل جلسسة ا’فتتاح الرسسمي للقمة ،دعا الرئيسص
التشسادي ،ادريسص ديبي ايتنؤ ،الرئيسص ا◊ا‹ ل–Óاد
اإ’فريقي القادة اأ’فارقة إا ¤الؤقؤف دقيقة صسمت على
روح «شسقيقنا الراحل» الرئيسص الصسحراويﬁ ،مد عبد
العزيز .ويذكر أان ﬁمد عبد العزيز ،وافته اŸنية يؤم
 31ماي اŸنصسرم عن عمر يناهز  68سسنة إاثر مرضص
عضسال.
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لفريقي بكيغا‹
‡ث Óللرئيسس بوتفليقة ‘ قمة أل–اد أ إ

سصÓل يدعو إا ¤اسصتكمال إانشصاء منطقة التبادل ا◊ر القارية

لول ع- -ب- -د
دع- -ا أل- -وزي- -ر أ أ
أŸالك سس Ó-ل ،أمسس ب -ك -ي-غ-ا‹
(روأندأ) إأ« ¤تكثيف جهود»
لعضس - - -اء ‘ أل–اد
أل - - -دول أ أ
لف-ري-ق-ي م-ن أج-ل أسس-تكمال
أ إ
أسس -ت-ح-دأث أŸن-ط-ق-ة أل-ق-اري-ة
للتبادل أ◊ر ‘ آأفاق .2017
و‘ م - -داخ - -ل - -ة ل - -ه خÓ- -ل
اجتماع حؤل مؤضسؤع «تكامل
ا’–اد خصس- -ؤصس- -ا اŸن -ط -ق -ة
ال -ق -اري -ة ل -ل-ت-ب-ادل ا◊ر» ،أاك-د
سس Ó-ل بصس -ف-ت-ه ‡ث Ó-ل-رئ-يسص
ا÷م- -ه -ؤري -ة ‘ ق -م -ة ا’–اد
اإ’فريقي بكيغا‹ أان «اقÎاب
اآ’ج- -ال اÙددة سس- -ن- -ة 2٠12
م - - -ن ط- - -رف رؤوسس- - -اء ال- - -دول
وا◊كؤمات من أاجل اسستكمال
اسس-ت-ح-داث اŸن-ط-ق-ة ال-ق-اري-ة
ل -ل -ت -ب -ادل ا◊ر ‘ آاف -اق سس -ن -ة
 ،2٠17ي-ت-ط-لب ت-ك-ث-ي-ف ج-ه-ؤد
ال - -دول اأ’عضس - -اء ل- -ت- -ك- -ؤن ‘
م- -ؤع- -د ه -ذا اإ’‚از ال -ق -اري
الهام».
‘ هذا الشسأان ،جدد سسÓل
«التزام ا÷زائر ببذل كل ما ‘
وسس -ع -ه -ا م -ن أاج-ل اŸسس-اه-م-ة
ف -ع  Ó-وب -ال -تشس -اور م -ع ج -م-ي-ع
ال - - -دول اأ’عضس - - -اء ‘ ا’–اد
اإ’ف -ري-ق-ي ل-ت-ح-ق-ي-ق ال-ت-ك-ام-ل
ب -ق -ارت -ن -ا ،ع -ل -م -ا أان م -ن-ط-ق-ة
التبادل ا◊ر تعد أاهم ﬁرك
لها».
ك-م-ا اسس-ت-ط-رد ي-قؤل «يجب
أان يكؤن لدينا اقتصساد إافريقي
م- -تŸ Úؤاج- -ه- -ة ال- -ت- -ك- -ت Ó-ت
الدولية اأ’خرى».
م - -ن ج - -ه - -ة أاخ- -رى ،أاشس- -ار
الؤزير اأ’ول إا ¤أانه «’ تزال
ه- - -ن- - -اك –دي - -ات –ؤل دون
Œسس - -ي - -د اسس - -ت - -ح- -داث ه- -ذه
اŸن -ط -ق-ة خصس-ؤصس-ا ال-ت-ح-دي
اŸت -م -ث -ل ‘ ان-ت-م-اء ع-دد م-ن
ال - - -دول اأ’عضس - - -اء ‘ ا’–اد
اإ’ف- - -ري- - -ق- - -ي إا ¤ت - -ك - -ت Ó- -ت
اق-تصس-ادي-ة إاق-ل-ي-مية عديدة ‘
آان واحد».
وصس- - -رح سسÓ- - -ل أان مسس- - -ار
اŸف -اوضس -ات م -ن أاج -ل إانشس -اء

هذه اŸنطقة «قد يبدو ﬁركا
ح - -ق - -ي - -ق - -ي - -ا ل - -ت- -ق- -ؤ Ëه- -ذه
ا’خ- -ت’Ó- -ت ال- -ه- -ي- -ك- -ل -ي -ة ‘
ال - -ت - -ك - -ت Ó- -ت ا’ق - -تصس - -ادي - -ة
ا’قليمية».
«ومن هذا اŸنطلق وبغية
–ق- - -ي - -ق ت - -ق - -دم ‘ اŸسس - -ار
سس -ت -ن -ظ -م ا÷زائ -ر ‘ م -ط -ل-ع
ديسس - - -م 2٠16 Èل -ق -اء ه-ام-ا
لرجال اأ’عمال اأ’فارقة –ت
شس- -ع- -ار «اŸن -ت -دى اإ’ف -ري -ق -ي
لÓ-سس-ت-ث-م-ار واأ’ع-م-ال :م-ؤعد
ا÷زائ- -ر» Ãشس- -ارك -ة أاك Ìم -ن
 2٠٠٠م-ت-ع-ام-ل اقتصسادي هام
من إافريقيا.
وق -د ج -رى ه -ذا ا’ج-ت-م-اع
حؤل تكامل ا’–اد اإ’فريقي
ع -ل -ى ه -امشص ال -دورة ال-ع-ادي-ة
الـ 27ل - - -ن- - -دوة رؤوسس- - -اء دول
وحكؤمات ا’–اد اإ’فريقي.

القارة الوحيدة التي ل تزال
تعا Êمن إاجحاف تاريخي
أاك- -د ال- -ؤزي -ر اأ’ول ع -ب -د
اŸالك سسÓ- - -ل ،ب- - -ك- - -ي- - -غ - -ا‹
(روان- -دا) ،أان إاف- -ري- -ق- -ي- -ا ه -ي
ال -ق-ارة ال-ؤح-ي-دة ال-ت-ي ’ ت-زال
ت-ع-ا Êم-ن «إاج-ح-اف ت-اريخي»
كؤنها غ‡ Òثلة ‘ ›مؤعة
اأ’عضس - -اء ال - -دائ- -مÛ Úلسص
اأ’من اأ’‡ي الذين يتمتعؤن
بحق الفيتؤ.
و‘ مداخلة له حؤل إاصسÓح
›لسص اأ’م- - - - - - - - - - - - - -ن اأ’‡ي
ونشس -اط -ات ÷ن -ة الـ 1٠خÓل
قمة ا’–اد اإ’فريقي ،صسّرح
سسÓل «يجب أان نؤؤكد ›ددا
أان إافريقيا هي القارة الؤحيدة
التي ’ تزال تعا Êمن إاجحاف
تاريخي كؤنها غ‡ Òثلة ‘
›م -ؤع -ة اأ’عضس -اء ال-دائ-مÚ
Ûلسص اأ’من الذين يتمتعؤن
بحق الفيتؤ».
وق- - -د أاك- - -د سسÓ- - -ل ع - -ل - -ى
«اŸؤق- -ف السس- -ل- -ب- -ي» Ûلسص
اأ’م-ن و»اıال-ف لÓ-ل-ت-زمات
اŸتعهد بها ‘ إاطار الشسراكة

ا’سسÎات - - - -ي - - - -ج - - - -ة ب Úاأ’·
اŸت -ح -دة وا’–اد اإ’ف -ري-ق-ي
‡ا ي- -ت -ط -لب ضس -رورة إاصس Ó-ح
›لسص اأ’من».
ك- -م- -ا أاك- -د سسÓ- -ل ضس- -رورة
ال-ت-زام ج-م-ي-ع ال-دول اأ’عضس-اء
‘ ا’–اد اإ’ف-ري-ق-ي ’سس-ي-م-ا
تلك اŸنتمية إا› ¤مؤعات
مصس -ال -ح أاخ-رى ب-غ-ي-ة «ت-دع-ي-م
نشس- - -اط اŸراف- - -ع - -ة لصس - -ال - -ح
اŸؤق -ف اإ’ف -ري-ق-ي اŸشسÎك
(إاجماع ايزولؤيني)».
‘ نفسص اÿصسؤصص ،أاوضسح
ال- -ؤزي -ر اأ’ول أان «ك -ل إاصس Ó-ح
Ûلسص اأ’م - - - - -ن دون أاخ- - - - -ذ
مصس -ال -ح وم -ؤق-ف إاف-ري-ق-ي-ا ‘
ا◊سس- -ب- -ان سس- -ي- -ك- -ؤن ب- -داي- -ة
Ÿسسعى انتحاري».
وأاردف ي- - -ق- - -ؤل ﬂاط - -ب - -ا
رؤوسساء دول وحكؤمات ا’–اد
اإ’ف- -ري- -ق- -ي «ي -جب أان ن -ب -ق -ى
متضسامن Úومتحدين».
للتذك« Òما انفك ا’–اد
اإ’فريقي يطالب بنظام أا‡ي
ع- -ادل وم- -ت- -ؤازن وب- -ت- -ج -دي -د
م-ط-ل-ب-ه ال-رئ-يسس-ي اŸت-م-ثل ‘
“ث-ي-ل إاف-ري-ق-ي ضس-م-ن ه-يئات
ال- - -ق- - -رار اأ’‡ي- - -ة وخ - -اصس - -ة
Ãجلسص اأ’من مع صسفة عضسؤ
دائم».
وحسسب ا’–اد اإ’ف -ري -ق-ي
فإان هذا اŸطلب اŸلح يعؤد
إا ¤ال -ع -دد اŸت -زاي -د ل-ل-ب-ل-دان
اأ’عضساء ‘ اأ’· اŸتحدة.
وÁث-ل إاف-ري-ق-ي-ا ‘ م-نظمة
اأ’· اŸتحدة  5٤بلدا أاي أاكÌ
م-ن ث-ل-ث-ي أاعضس-اء ه-ذه ال-ه-ي-ئة
الدولية ،علما أان  7٠باŸائة
من اŸسسائل التي يتم التطرق
إال- - -ي- - -ه - -ا ‘ اأ’· اŸت - -ح - -دة
يتمحؤر حؤل إافريقيا.
وتطالب إافريقيا التي لديها
ثÓثة مقاعد غ Òدائمة فقط
Ãج- - - - -لسص اأ’م- - - - -ن ال - - - -دو‹
Ãق -ع -دي -ن دائ -م Úل -ه-م-ا ح-ق
ال -ف -ي-ت-ؤ وخ-مسس-ة م-ق-اع-د غÒ
دائمة.

لصصÓحات التي باشصرتها ا÷زائر تسصمح بتحسص Úدور اŸرأاة ‘ اÛتمع
ا إ
لول ع -ب -د أŸالك سس Ó-ل ،أمسس،
أك- -د أل- -وزي- -ر أ أ
لصسÓ-ح-ات أل-ت-ي ب-اشس-ره-ا
ب -ك -ي-غ-ا‹ (روأن-دأ) أن أ إ
رئيسس أ÷مهورية عبد ألعزيز بوتفليقة ،تسسمح
بتحسس Úمكانة ودور أŸرأة ‘ أÛتمع أ÷زأئري
لرأدة أل -ق -وي -ة» ‘
بـ»شس- -ك- -ل م- -ع- -ت ،»ÈوŒسس- -د «أ إ
توسسيع ألفضساءأت ألدÁقرأطية وأعتماد حكامة
ناجعة.
وخÓ- -ل ال- -دورة ال- -ع -ادي -ة الـ 27ل- -ن- -دوة رؤوسس -اء دول
وحكؤمات ا’–اد اإ’فريقي ،صسرح السسيد سسÓل أان هذه
ا’صس Ó-ح -ات ت -ن -درج ضس -م -ن م -ن -ط -ق وام -ت -داد ا◊ي-ؤي-ة
الشس-ام-ل-ة ل-ؤرشس-ات اإ’صسÓ-ح-ات ال-ؤاسس-ع-ة ال-ت-ي ب-اشس-ره-ا
رئيسص ا÷مهؤرية ‘ ا÷زائر منذ  1999والتي يتمثل
ه -دف-ه-ا ال-ؤح-ي-د ‘ اŸضس-ي ن-ح-ؤ Œسس-ي-د دول-ة ال-ق-ان-ؤن
وتعزيز الدÁقراطية التشساركية.
‘ هذا الشسأان ،أاوضسح الؤزير اأ’ول أان مؤضسؤع هذه
القمة «ﬁفز» بالتأاكيد أ’نه «يؤؤكد بقؤة الدرجة السسامية
لتمسسك منظمتنا بالبعد ا’نسسا Êوخصسؤصسا ترقية حقؤق
ودور اŸرأاة اإ’فريقية».
كما اسسÎسسل يقؤل «ليسص من باب الصسدفة ادراج مبدأا
اŸسساواة ب Úالرجال والنسساء كمبدأا ذا قيمة دسستؤرية ‘
العقد التاسسيسسي Ÿنظمتنا ا’فريقية».
من جهة أاخرى ،أاوضسح الؤزير اأ’ول ،أان «ا÷زائر التي

وضسعت كرامة اإ’نسسان ‘ صسميم نضسالها التحريري كان
يتع Úعليها غداة اسستقÓلها تؤسسيع تطلعات مؤاطنيها
الذين رافق –ررهم السسياسسي الذي سسلب منهم أ’ك Ìمن
قرن أايضسا سسلب ليسص فقط اقتصسادي بل أايضسا اجتماعي
وثقا‘ وكذا الهؤية».
«كما أان دسساتÒها اŸتتالية منعت بطبيعة ا◊ال الرق والعبؤدية
واسس-ت-غÓ-ل ا’نسس-ان وأاب-قت ع-ل-ى اŸؤاط-ن-ة ال-ت-ام-ة ك-دع-ام-ة ل-ل-ع-ق-د
الؤطني الذي يجمع كافة ا÷زائري »Úعلى حد قؤله.
وب -خصس -ؤصص ت -رق-ي-ة ح-ق-ؤق ودور اŸرأاة ،ذك-ر السس-ي-د
سس Ó- -ل ب - -أان ا÷زائ - -ر ق- -امت خÓ- -ل السس- -ن- -ؤات اأ’خÒة
بـ»تكييف إاجراءاتها التشسريعية والتنظيمية التي Œسسد
من خÓل وضسع أاجهزة وآاليات وفضساءات سساعدت على
–دي -د م -ف -ه -ؤم وت -ن -ف -ي -ذ تصس-ؤر «ا÷ن-در» وك-ذا ت-دابÒ
اإ’صسغاء والتؤجيه واŸرافقة ‘ جميع القطاعات».
ومن جهة أاخرى« ،تشسكل اإ’صسÓحات التي أادخلت
مؤؤخرا على اŸنظؤمة القانؤنية الؤطنية تقدما رائدا ‘
›ال ترقية الدور ا’جتماعي والسسياسسي وا’قتصسادي
للمرأاة ،حيث أادى ذلك إا ¤تقدم ملحؤظ من حيث “كÚ
اŸرأاة و–سس Úظروفها ا’جتماعية واŸهنية».
و‘ ه - -ذا اإ’ط - -ار أاب - -رز ال - -ؤزي- -ر اأ’ول «اإ’ج- -راءات
اŸلمؤسسة» على غرار مراجعة دسستؤر  2٠٠8الذي «يضسمن
ل -ل -م -رأاة حضس -ؤرا م -ك -ث -ف -ا ‘ اÛالسص اŸن -ت -خ-ب-ة ع-ل-ى

اŸسستؤى الؤطني واÙلي».
وأاشسار إا ¤أان «هذا اŸكسسب الدسستؤري ا÷ديد سسمح
للنسساء با◊صسؤل خÓل ا’نتخابات التشسريعية لشسهر ماي
 2٠12على  ٪31 ،6٠من مقاعد اÛلسص الشسعبي الؤطني
لتحتل ا÷زائر اŸرتبة الـ 26عاŸيا والتاسسعة إافريقيا من
حيث “ثيل النسساء ‘ الŸÈانات الؤطنية».
وم -ن ب Úاإ’ج -راءات اأ’خ -رى اŸت -خ -ذة ذك -ر ال-ؤزي-ر
اأ’ول قانؤن ا÷نسسية الذي Áنح لÓم ا÷زائرية حق منح
جنسسيتها أ’طفالها مذكرا أايضسا باŸصسادقة سسنة 2٠٠7
على إاسسÎاتيجية وطنية Ÿكافحة العنف ضسد اŸرأاة الذي
تؤج بتكريسص قانؤن العقؤبات أ’حكام جديدة مرتبطة
بحماية اŸرأاة من كل إاشسكال العنف Ãا ‘ ذلك ŒرË
التحرشص ا÷نسسي.
كما ذكر الؤزير اأ’ول بإانشساء صسندوق النفقة الغذائية
لفائدة اŸرأاة اŸطلقة دون دخل وتنصسيب ÷نة وطنية
إ’عداد ميثاق اŸرأاة العاملة بهدف “ك ÚاŸرأاة من
التؤفيق ب Úا◊ياة العائلية واŸهنية.
كما أابرز سسÓل تعزيز حضسؤر اŸرأاة على مسستؤى
م -راك -ز ال -ق -رار ع -ل -ى أاسس-اسص ن-ظ-ام ا◊صسصص م-ن خÓ-ل
تخصسيصص نسسبة  ٪3٠على اأ’قل للنسساء للحصسؤل على مرا
ك -ز ع -ال -ي -ة ع -ل -ى مسس -ت -ؤى م-ؤؤسسسس-ات اإ’دارة ال-ع-م-ؤم-ي-ة
واŸؤؤسسسسات العمؤمية واÿاصسة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أإلثنين  ١٨جويلية  ٢٠١٦م
ألموأفق لـ  ١٣شصوأل  ١٤٣٧هـ

لمريكي ،لوح:
نفى ما ورد ‘ إلتقرير إ أ

ألعدد

١٧٠٨٤
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–ت إشصرإف إلغازي ،وبحضصور إللوإء هامل وإلعقيد لهبÒي:

توقيع أتفاقية ب« Úألكناسس» ومديريتي أأ’من
ألوطني وأ◊ماية أŸدنية

أ÷زأئر أدرجت أحكاما تعاقب جرÁة أإ’Œار بالبشصر
قضصية «إ »Èÿيفصصل فيها إلقضصاء

لŒار بالبشصر ،مؤوكدإ
لمريكي حول إ إ
لختام إلطيب لوح ،ما جاء ‘ إلتقرير إ أ
نفى وزير إلعدل حافظ إ أ
أإن ‘ بÓدنا إ÷زإئر ل يوجد مثل هذه ظاهرة.

حياة كبياشش
ق-ال ل-وح ‘ تصص-ري-ح-ات ل-لصص-ح-اف-ة
ع -قب أŸصص -ادق -ة ع -ل-ى نصس أل-ق-ان-ون
أŸتضصمن تنظيم مهنة ألبيع باŸزأيدة
م - -ن ق- -ب- -ل أعضص- -اء ›لسس ألأم- -ة ،أن
أ÷زأئر قامت ‘  ٢٠١٤باإدرأج أحكام
‘ ق-ان-ون أل-ع-ق-وب-ات ت-ع-اقب بصص-رأمة
على جرÁة ألإŒار بالبشصر ،موؤكدأ أن
أل -وأق -ع أ÷زأئ -ري ‘ ه -ذه أل -ن -ق -ط -ة
بالذأت« ،بعيد كل ألبعد على ما جاء
‘ هذأ ألتقرير» ،لفتا أإ ¤أن أ÷زأئر
ملزمة بتقد Ëتقارير سصنوية أإ ¤ألأ·
أŸتحدة.
وف-ي-م-ا ي-ت-ع-ل-ق ب-قضص-ي-ة «أ »Èÿقال
ل - -وح أن دور أل- -قضص- -اء ه- -و ت- -ط- -ب- -ي- -ق
أل- -ق- -ان- -ون« ،ول أت- -دخ- -ل ‘ أل- -ع- -م- -ل
أل- -قضص- -ائ- -ي ول أع -ل -ق ع -ل -ى ق -رأرأت
ألقضصاء ،ألذي يتمثل دوره ‘ تطبيق

ألأحكام»› ،دد عبارة يقولها دأئما
« أتركوأ ألقضصاء يقوم بدوره».
وفيما يتعلق بالقانون ،قال لوح أن
›لسس ألأمة صصادق على هذأ ألنصس
ألهام ،ألذي ياأتي ‘ أإطار أسصتكمال
أإع-ادة أŸن-ظ-وم-ة أل-تشص-ريعية أÿاصصة
باŸهن أŸسصاعدة للقضصاء ،وهو يعيد
أل -ن -ظ -ر ‘ أل -نصس ألسص -اري أŸف -ع-ول،
وي- -اأت- -ي بشص- -روط ج -دي -دة ،م -ت -ع -ق -ل -ة
ب- - -الل - -ت - -ح - -اق ب - -ه - -ذه أŸه - -ن - -ة م - -ن
أهمها أإدرأج شصهادة ألكفاءة ،ما يعني
أن هناك تكوين مسصبق للحصصول على
هذه ألأخÒة ،مذكرأ بالقفزة ألنوعية
أل -ذي ع -رف -ه -ا أل -ق -ط -اع ب -ع -د دخ-ول-ه
مرحلة ألعصصرنة ،بالنسصبة للوثائق ألتي
تصص -دره -ا أل -ع -دأل -ة ،وأل -ت-ي يصص-دره-ا
أŸرفق ألقضصائي.
وب -ال -نسص -ب -ة ل -ل-حصص-ول ع-ل-ى شص-ه-ادة
أ÷نسصية أ÷زأئرية ،أفاد ألوزير أنه
توجد حاليا  ٣وسصائل للحصصول على

هذه ألأخÒة ،أإما أللجوء مباشصرة أإ¤
أŸرفق ألقضصائي ،أو أ◊صصول عليها
ع - -ن ط - -ري- -ق ألنÎنت وه- -ي ‡ضص- -اة
أإل -كÎون -ي -ا ،وأإم -ا ط -ل -ب -ه-ا ع-ن ط-ري-ق
ألنÎنت وتسص- - -ل - -م - -ه - -ا م - -ن أŸرف - -ق
أل-قضص-ائ-ي ،ن-فسس ألإج-رأءأت ب-ال-نسصبة
لوثيقة ألسصوأبق ألعدلية.
ولفت ألوزير ‘ هذأ ألسصياق أنه ”
أإدرأج م -وؤخ -رأ م -ا يسص -م -ى ب -تصص -ح -ي-ح
عقود أ◊الة أŸدنية عن بعد ،وخاصصة
بالنسصبة للجالية ‘ أÿارج ،ألتي كانت
تعا Êمن مشصكل ألتنقل أإﬁ ¤كمة
أ÷زأئر لتصصحيح ألأخطاء ألوأردة ‘
أل -ع -ق -ود ،وألآن وب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع وزأرة
ألشصوؤون أÿارجية ،هنالك أآلية “كنهم
م -ن ط -لب أل-تصص-ح-ي-ح ألإدأري خ-اصص-ة
على مسصتوى ألقنصصليات.
وألأمر ألهام جدأ ‘ نظر ألوزير،
يتمثل ‘ أإدخال ما يسصمى أÙاكمة
عن بعد ،وألتي تعد سصابقة ‘ تاريخ
أل- -ع- -دأل- -ة أ÷زأئ- -ري- -ة ،مشصÒأ أإ ¤أن
أÙاك- -م- -ة أل- -ت- -ي “ت ع- -ن ب- -ع -د ‘
أŸسصيلة مع ﬁكمة أجنبية ‘ فرنسصا،
جرت ‘ ظروف متحكم بها تقنيا.
أل- -ق- -رأرأت ألأخÒة أل -ت -ي وردت ‘
ق -ان -ون ألإج-رأءأت أ÷زأئ-ي-ة سص-م-حت
بتكريسس أ◊ريات ومبادئ أÙافظة
عليها من قبل ألسصلطة ألقضصائية ،كما
أن ألإصصÓ- -ح- -ات ألأخ -رى أŸت -ع -ل -ق -ة
ب -ال -ه -ي -ك -ل -ة و–دي -د صص Ó-ح -ي-ات ك-ل
ألضصبطية ألقضصائية سصمحت وخاصصة
‘ ›ال مكافحة أ÷رÁة أŸنظمة
وعلى ر أسصها ألإرهاب ،بنجاح من قبل
أŸوؤسصسص- -ة أل -عسص -ك -ري -ة ب -ال -وق -اي -ة ‘
أÛال أ÷زأئ- -ري Ãا ح- -ق- -ق -ت -ه م -ن
أنتصصارأت ‘ ﬁاربة هذه ألآفة.

ل‚از معمل»بيجو»
نفى ما روج عن إعطاء إŸوإفقة إ

بوشصوأرب :عشصرأت ألوكÓء أعلنوأ رغبتهم ألدخول ‘ ›ال ألتصصنيع
كشص- -ف وزي- -ر إلصص -ن -اع -ة ع -ب -د
إلسص Ó-م ب -وشص -وإرب ،إأن إل-عشص-رإت
م - -ن وك Ó- -ء إلسص - -ي - -ارإت إل - -ذي- -ن
عّ-ب -روإ ع-ن ن-ي-ت-ه-م ‘ إلسص-تثمار،
مشصÒإ إ ¤إأن- -ه م- -ا ي -زإل ل -دي -ه -م
إلوقت إلكا‘ لÓإندماج ‘ سصياسصة
إل -تصص -ن -ي -ع ،م -وؤك-دإ ع-ل-ى إلإب-ق-اء
ع - - - - -ل - - - - -ى إلآج- - - - -ال إÙددة بـ31
ديسصم Èمن إلعام إ÷اري.

حياة  /ك
أب - -رز ب - -وشص- -وأرب ‘ تصص- -ري- -ح- -ات
للصصحافة عقب أŸصصادقة على نصس
ألقانون أŸتعلق بÎقية ألسصتثمار من
قبل أعضصاء ›لسس ألأمة ،أن مسصتقبل
م- -ه- -ن- -ة أل -وك Ó-ء ل ت -ك -م -ن ‘ أل -ب -ي -ع
وألشصرأء ،بل أقتحام ›ال ألصصناعة
أŸيكانيكية ،مشصÒأ أإ ¤أرتفاع عدد
أل -وك Ó-ء أل-رأغ-ب ‘ Úأإق-ام-ة مشص-اري-ع
أسص- -ت- -ث- -م- -اري- -ة أل- -ذي ي- -قّ- -د ر ح- -ال -ي -ا

بالعشصرأت بعدما كان يعد على أصصابع
أليد ألوأحدة ‘ زمن غ Òبعيد.
وفيما يتعلق Ãشصروع «بيجو» قال
ألوزير أنه « ⁄يعط ل ضصوء أخضصر ول
أصصفر ول أحمر» لتجسصيده ،موضصحا
أن عمل ألوزأرة يتمثل ‘ ألتقريب بÚ
ألأطرأف ألثÓث أŸتمثلة ‘ ›مع
«ك- - - - -ون - - - -دور» أÿاصس و»ب - - - -ي أم أو»

إمتنع عضصو وإحد

أعضصاء ›لسس أأ’مة يصصادقون باأ’غلبية على  5مشصاريع قوأنÚ
صص- - -ادق أمسس ،أعضص - -اء ›لسس أألم - -ة
باألغلبية ،على  5مشصاريع قوأن Úيتعلق
أألمر بالقانون أŸتضصمن تسصوية أŸيزأنية
لسص -ن -ة  ،٢٠١٣أل -ق -ان -ون أŸت -ع -ل-ق بÎق-ي-ة
ألسص -ت -ث -م -ار ،وأل-ق-ان-ون أŸع-دل وأŸت-م-م
Óمر رقم  ١١٢ - ٧٦أŸؤورخ ‘  9ديسصمÈ
ل أ
 ١9٧9أŸتضصمن ألقانون أألسصاسصي لضصباط
Óمر
ألح-ت-ي-اط ،وك-ذأ أل-ق-ان-ون أŸت-م-م ل -أ

رق- -م  ٠٢-٠٦أŸؤورخ ‘ ف - -ي- -ف- -ري ٢٠٠٦
أŸتضص- -م- -ن أل- -ق- -ان- -ون أألسص- -اسص -ي أل -ع -ام
ل-ل-مسص-ت-خ-دم Úأل-عسص-ك-ري ،Úأم-ا أل-ق-انون
أŸتضص-م-ن ت-ن-ظ-ي-م م-ه-نة ألبيع باŸزأيدة،
ف -ق-د ” تسص-ج-ي-ل أم-ت-ن-اع وأح-د م-ن ق-ب-ل
عضصو من جبهة ألتحرير ألوطني.

ح/ك

أل - -ع - -م - -وم - -ي - -ة و›م - -وع- -ة «ب- -ي- -ج- -و
ألفرنسصية» ،وهو ما سصيتيح بتجسصيد
مشص -روع شص -رأك -ة ب -ق -اع-دة  5١و،٪٤9
لتصصنيع ثÓثة ‰اذج للسصيارأت ،موؤكدأ
أن «أŸل - - -ف» ق - - -د Œاوز أŸرح- - -ل- - -ة
ألأصصعب ،وبالنسصبة Ÿشصروع «فولكسس
ف-اغ-ن» ألأŸان-ي-ة ،ق-ال أن-ه م-ت-وأصص-ل،
وأŸف -اوضص -ات تسص Òبشص -اأن -ه ب -ط -رق -ة
عادية.
وذّكر ‘ سصياق أ◊ديث بالقوأنÚ
أل -ت -ي ع -رف -ه-ا ق-ط-اع-ه أل-وزأري سص-ن-ة
 ،٢٠١5وأل -ت -ي ج -اءت ل -ت -حسص Úم -ن -اخ
ألأع- -م- -ال وأŸوؤسصسص- -ات ،م- -ف- -ي- -دأ أن
ألعمل منصصب حاليا من أنشصاء ألعقار
ألصص -ن -اع -ي ب -ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ألسص-ل-ط-ات
أÙلية ،مشصÒأ أإ ¤أنه ” خلق ٣9
منطقة صصناعية من أصصل .٤9

وق -ع إأمسص ،إلصص-ن-دوق إل-وط-ن-ي
ل-ل-ت-اأم-ي-ن-ات إلج-ت-م-اعية للعمال
إلأجرإء ،إتفاقي Ïمع إŸديريتÚ
إل - -ع - -ام - -ت Úل Ó- -أم - -ن إل - -وط - -ن- -ي،
وإ◊ماية إŸدنية ،تخصص تكوين
 2224ع- -ون إأم -ن ووق -اي -ة– ،ت
إشص -رإف وزي-ر إل-ع-م-ل وإل-تشص-غ-ي-ل
وإلضص- -م- -ان إلج- -ت- -م -اع -ي ﬁم -د
إل -غ -ازي ،وب -حضص -ور إل -ل -وإء ع -ب -د
إل-غ-ن-ي ه-ام-ل ،وإل-ع-ق-يد مصصطفى
لهبÒي.

فريال بوششوية
تكتسصي ألتفاقيت ÚأŸوقعت Úأمسس
ب-اŸرك-ز أل-ع-ائ-ل-ي ب Íع-ك-ن-ون ،أهمية
بالغة ،أإذ يسصتفيد Ãوجبها أك Ìمن
ألف Úعون أمن ووقاية ،موزع Úعلى
كل ألوكالت ألتابعة للصصندوق ألوطني
ل -ل -ت-اأم-ي-ن-ات ألج-ت-م-اع-ي-ة م-ن ت-ك-وي-ن
متخصصصس› ‘ ،ال عملهم من قبل
خÈأء وﬂتصص ،Úعن مديريتا ألأمن
ألوطني وأ◊ماية أŸدنية.
و أفاد أللوأء عبد ألغني هامل ‘
ك- -ل- -م- -ة ب -اŸن -اسص -ب -ة،
ق- -ر أه- -ا ن- -ي -اب -ة ع -ن -ه
م- - - -دي- - - -ر ألصص - - -ح - - -ة
و أ ل -ن ش ص -ا ط أ ل ج ت م ا ع ي
وأل-ري-اضص-ة ب-اŸديرية
ألعامة لÓأمن ألوطني
أح- -م- -د ب -وب -ك -ر ،ب -اأن
أل -ت -وق -ي -ع ي -اأت-ي ت-ب-ع-ا
لإت - -ف - -اق - -ي - -ة ألإط- -ار
أŸوقعة ب ÚأŸديرية وألصصندوق‘ ،
ألثالث ديسصم Èمن ألعام .٢٠١5
و أشصار أللوأء هامل ،أإ ¤أن ألثقة
ألعميقة ألتي وضصعت ‘ جهاز ألأمن
ألوطني لتكوين مسصتخدمي ألهيئة ‘
›ال ألأم- -ن وأل- -وق- -اي -ة« ،م -ا ه -و أإل
أإعÎأف ضصمني على مدى ألإحÎأفية
ألتي وصصلت أإليها موؤسصسصتنا ألأمنية،
أل- -ت- -ي أصص- -ب -حت شص -ري -ك -ا ل -ك -ث Òم -ن
أŸوؤسصسص- - -ات وأل- - -ه- - -ي - -ئ - -ات ‘ ›ال
أل- -ت- -ك- -وي- -ن ،ع -ل -ى غ -رأر أ÷ام -ع -ات،
وأŸعاهد ألوطنية أıتلفة».
ولن تدخر أŸديرية  -أضصاف يقول
 -أŸسصوؤول ألأول على جهاز ألأمن

أل -وط -ن -ي « ،أي ج -ه -د ل-ت-ق-د Ëت-ك-وي-ن
ن-وع-ي ،ل-ف-ائ-دة مسص-ت-خدمي ألصصندوق
ألوطني للتاأمينات ألجتماعية للعمال
ألأج- -رأء› ‘ ،ال ألأم- -ن أل- -دأخ -ل -ي
أŸوؤسصسص-ات-ي ،أم-ن أŸنشص-اآت وح-م-اي-ة
أŸم-ت-ل-ك-ات وألأشص-خ-اصس ،أل-ت-ي ت-عتÈ
م- -ن أÛالت ذأت ألصص- -ل- -ة ب- -اŸه -ام
ألأسص -اسص -ي -ة أŸن -وط -ة ب -ج -ه -از ألأم -ن
ألوطني ،وهي أŸيادين ألتي “رسس
ف -ي-ه-ا أإط-ارأت-ن-ا ،وم-ك-ون-ون وأك-تسص-ب-وأ
خÈة وأسصعة».
م- -ن ج- -ه- -ت -ه‡ ،ث -ل أŸدي -ر أل -ع -ام
للحماية أŸدنية قرأشس سصاعد ،ثّمن
‘ ك -ل -م -ة أل -ق -اه-ا ن-ي-اب-ة ع-ن أل-ع-ق-ي-د
مصصطفى لهبÒي ،ألإتفاقية أŸوقعة
ب Úألهيئت ،Úعلى أعتبار أنها تندرج
‘ أإط -ار وق -اي -ة وح -م-اي-ة ألأشص-خ-اصس
وأŸمتلكات.
ك- -م- -ا أك- -د ‡ث- -ل أŸدي -ري -ة أل -ع -ام
ل -ل-ح-م-اي-ة ،ع-زم ألأخÒة ع-ل-ى ت-ق-دË
ت- -ك- -وي- -ن ن -وع -يÃ ،ا يضص -م -ن –سصÚ
م - -ه- -ارأت أع- -وأن ألأم- -ن وأل- -وق- -اي- -ة،
ألعاملÃ Úختلف ألوكالت وأŸرأكز.
من جهته ،أŸدير ألعام للصصندوق
ألدكتور حسصان تيجا Êهدأم ،ذكر باأن
ألسص- -ت- -ث- -م- -ار ‘ ت -ك -وي -ن أل -ر أسص -م -ال
ألبشصري ،يندرج ‘
أإط- - - -ار Œسص- - - -ي - - -د
ت- -وصص -ي -ات أل -وزي -ر
ﬁم- - -د أل- - -غ - -ازي،
أل -ذي ي-و‹ أه-م-ي-ة
ب- -ال- -غ- -ة ل -ل -ت -ك -وي -ن
وألرسصكلة.
ول- - - - -فت ه - - - -دأم
ألنظر ،أإ ¤أن «ألهدف ألسصامي من
أل -ت-ك-وي-ن ،ب-ل-وغ خ-دم-ات رأق-ي-ة ت-ل-ي-ق
Ãوأطنينا ،وترسصيخ مبد أ ألنسصنة بكل
م -ق -اي -يسص-ه» ،مشصÒأ أ ¤أن «ألع-ت-ن-اء
ع-ل-ى ه-ي-ئ-ت Úي-ع-د م-ف-خ-رة موؤسصسصات
أ÷مهورية».
وخلصس أŸدير ألعام للصصندوق أإ¤
ألقول« :ألتكوين أŸوجه لأعوأن ألأمن
وألوقاية ،من شصاأنه أإكسصابهم مهارأت
“كنهم من أدأء مهامهم ،على أكمل
وجه ،للرفع من مسصتوى حماية عمال
و‡تلكات ألصصندوق» ،ذلك أن عون
ألأمن أÎÙف «يضصمن ألتقليصس من
أıاطر أÙتملة».

تكوين أك Ìمن ألفي عون أمن
ووقاية لصصندوق ألتأامينات
أ’جتماعية

أإكد على أإهمية إلقانون ،بابا عمي:

أŸشصروع سصمح بتوضصيح كيفيات صصرف أŸيزأنية ألعامة وألتكفل باحتياجات أŸوأطنÚ
ع Èوزي- -ر إŸال- -ي -ة ح -اج -ي ب -اب -ا
لغ-ل-بية
ع-م-ي ،ع-قب إŸصص-ادق-ة ب-ا أ
ع -ل -ى مشص -روع إل -ق -ان -ون إŸتضص -م -ن
تسصوية إŸيزإنية لسصنة  2013إلذي
سصجل فيه إمتناع وإحد ،عن شصكره
لعضص- - -اء ه - -ذه إل - -غ - -رف - -ة ،مÈزإ
أ
أإه- -م- -ي- -ة إŸشص- -روع ،ف- -ي- -م -ا ي -خصص
إ÷وإنب إŸتصص -ل-ة ب-ك-ي-ف-ي-ة صص-رف
إŸيزإنية إلعامة.
أكد بابا عمي ‘ ألكلمة أıتصصرة
ألتي ألقاها عقب عملية أŸصصادقة ،أن
مشص -روع أل -ق -ان-ون ه-ذأ سص-م-ح ب-ت-وضص-ي-ح

كيفيات صصرف أŸيزأنية ألعامة للتكفل
باحتياجات أŸوأطن Úوتنفيذ ألÈأمج
ألعمومية من خÓل قوأن ÚأŸالية.
لهمية
وأشصار ‘ هذأ ألصصدد إأ ¤أ أ
ألتي توليها أ◊كومة للتكفل ألتدريجي
ÓÃح - - -ظ- - -ات وأنشص- - -غ- - -الت أعضص- - -اء
ألŸÈان وب- -ت- -وصص- -ي- -ات ÷ن- -ة ألشص- -ؤوون
ألق- - - -تصص - - -ادي - - -ة وأŸال - - -ي - - -ة و›لسس
أÙاسص -ب -ة ،وذلك ل -ت -دأرك أل -ن -ق -ائصس
أŸسصجلة ‘ أÛالت أıتلفة ،ألتي
” ألتعرضس إأليها.

حياة  /ك

»æWh

اإلثنين  ١٨جويلية  ٢٠١٦م
الموافق لـ  ١٣ششوال  ١٤٣٧هـ

عيسسى مشسرفا على صسالون أ◊ج وألعمرة:

عملية اإ’سصكان اإ’لكÎو Êللحجاج ابتداء من  24جويلية ا÷اري
’وقافﬁ ،مد عيسسى ،أمسس ،أن مصسا◊ه سستشسرع أبتدأء من  24جويلية أ÷اري ‘ عملية
أعلن وزير ألشسؤوون ألدينية وأ أ
’و ¤يومي  17و 18أوت ،حيث أنهت ألوزأرة كافة ترتيبات تنقل أ◊جاج إأ¤
’لكÎو Êللحجاج– ،سسبا للرحلة أ أ
’سسكان أ إ
أ إ
’زيد من  ٪70من أŸسسجل ‘ ،Úح ” Úرفع عدد ألوكا’ت أÿاصسة أŸعنية بتأاطÒ
ألبقاع أŸقدسسة ،على غرأر ألتلقيح ألصسحي أ
أ◊ج إأ 60 ¤وكالة.
اŸم-ل-ك-ة ال-ع-رب-ي-ة السش-ع-ودية ،حيث ارتفع
عدد اŸعتمرين هذه السشنة اإ ٣٦٨ ¤األف
اأن- -هت ال- -ل- -ج- -ن- -ة ال- -وزاري- -ة اŸششÎك- -ة
م -ع -ت -م -ر ب -ع -دم -ا ك-ان  ٢٨٠األ -ف السش -ن-ة
اŸكلفة بحج هذه السشنة كافة الإجراءات
اŸنصشرمة.
اŸن-ت-ظ-ر ت-ط-ب-ي-ق-ه-ا اب-ت-داء من اأول رحلة
تفاوؤل كب Òاأبداه وزير الششوؤون الدينية
ن -ح -و ال -ب -ق -اع اŸق -دسش -ة ،وه-و م-ا اأع-ل-ن-ه
ب - -خصش - -وصس اإق - -ام - -ة ا◊ج - -اج ،ح- -يث ”
ع -يسش -ى ،م -وؤك -دا اأن اإلج -راءات الصش-ح-ي-ة
تخصشيصس خيما اأووربية ›هزة ومكيفة
والنقل والإسشكان الإلكÎو ” Êبر›تها
ل Ó- -إق - -ام - -ة Ãشش - -اع - -ر ع - -رف- -ات واأَسِش ّ- -رة
‘ الوقت اÙدد ،اإضشافة اإ ¤اختيار ١٠٠
م- -ي- -ك- -ان- -ي- -ك- -ي -ة ت -ت -ح -ول اإ ¤ط -اولت ”
اإم -ام ع-ن ط-ري-ق الم-ت-ح-ان ب-دل ال-ق-رع-ة
اخ-ت-ي-اره-ا ل-تسش-ه-ي-ل ح-رك-ية ا◊جاج وهي
Ÿراف- -ق- -ة ضش- -ي- -وف ال -رح -م -ن ع Èك -اف -ة
Œسش - -د لأول م - -رة ،واأضش - -اف ع- -يسش- -ى اأن
اŸششاعر.
برنامج الإطعام سشيكون جزائريا ووجبات
و÷اأت وزارة الششوؤون الدينية اإ ¤رفع
سشاخنة يختارها ضشيوف الرحمن حسشب
عدد الوكالت اÿاصشة ‘ تاأط Òعملية
و‘ رده على سشوؤال حول ارتفاع تكاليف ذوقهم.
ا◊ج لتصشبح  ٦٠وكالة بعدما كانت ٤5
وراه- -ن ع -يسش -ى ع -ل -ى الÈن -ام -ج ال -ذي
ا◊ج ،اأوضشح عيسشى اأن التكلفة الإجمالية
عقب النجاح الذي حققته الوكالت ‘ يسشتفيد منها ا◊اج بالدرجة الأو ،¤حيث وضش-ع-ت-ه ال-ل-ج-ن-ة ال-وزاري-ة اŸششÎك-ة التي
ت -ن -ظ -ي -م ال -ع -م-رة ،حسش-ب-م-ا اأك-ده ع-يسش-ى ،ي -ت -م صش -رف -ه -ا ‘ ال -ت -ن -ق -ل ع Èال -ط -ائ-رة تضشم الداخلية والششوؤون الدينية والسشياحة
اأمسس ‘ ،ن- -دوة صش- -ح -ف -ي -ة ع -ل -ى ه -امشس وال- -ع Ó-ج اÛا Êوال -ت -ع -ويضس اŸادي ‘ والأشش-غ-ال ال-ع-م-وم-ي-ة وال-ن-ق-ل ‘ تسش-ج-يل
افتتاحه رفقة عدد من اأعضشاء ا◊كومة حال ضشياع النقود اأو ا◊اجات اÿاصشة ،ن -ق -ل -ة ن -وع -ي -ة خ Ó-ل ح -ج ه -ذا اŸوسش-م،
ال -ط -ب -ع -ة الأو ¤لصش -ال -ون ا◊ج وال -ع -م-رة اإضشافة اإ ¤الإقامة ‘ اأقرب الفنادق من موؤكدا اأن عهد التنظيم الكÓسشيكي سشابقا
بقصشر اŸعارضس «صشافكسس» ،نافيا رفع ا◊رم ،Úم -وضش -ح-ا ق-ي-م-ة  ٧٠٠اأورو م -ن ك- -ان وراء تسش- -ج- -ي -ل ب -عضس ال -ن -ق -ائصس ‘
اأسشعار ا◊ج هذه السشنة.
مصشاريف ا◊ج تصشب مباششرة ‘ حسشاب العملية ،قائ« Óذلك لن يحدث مسشتقبÓ
وت- -ع- -ت Èا÷زائ- -ر ث- -ا Êب- -ل- -د ت- -رب -ط -ه ال -ط-رف السش-ع-ودي ع-ن ط-ري-ق ال-تسش-ج-ي-ل والوزارة لن تتسشاهل مع اأي وكالة تقصشر
عÓقات متميزة بخصشوصس تنظيم ا◊ج
‘ عملها».
الإلكÎو.Ê
حسشب ع- -يسش- -ى ،ال- -ذي اأك- -د اأن اŸم -ك -ل -ة
من جهته ،اأكد القائم باأعمال السشفارة
واب-ت-داء م-ن السش-ن-ة اŸق-ب-ل-ة ،سش-ت-ع-ت-مد
ال-ع-رب-ي-ة السش-ع-ودي-ة ت-ق-دم امتيازات كبÒة وزارة الششوؤون الدينية والأوقاف القرعة السش -ع -ودي -ة ب -ب Ó-دن -ا ع -ب -د ال -ل -ه ب-ن ف-ه-د
للجزائر ،مضشيفا «العÓقات ب Úالبلدين الإل- -كÎون- -ي- -ة ‘ اخ -ت -ي -ار ا◊ج -اج ،وه -و الششمري ،اأن ا◊جاج ا÷زائري ÚمعفيÚ
م- -ت- -م- -ي- -زة رغ- -م الخ -ت Ó-ف ح -ول ب -عضس اإج -راء اع -تÈه ع -يسش -ى الأم -ث -ل لخ -ت -ي -ار م- -ن ت- -ك- -ال- -ي- -ف اÿدم -ات اŸق -دم -ة عÈ
وجهات النظر ‘ اŸسشائل السشياسشية ،واأن ضشيوف الرحمن لتفادي اإضشاعة الوقت ،اŸط- -ارات ،اإضش- -اف- -ة اإ ¤اإع- -ف -ائ -ه -م م -ن
ذلك لن يفسشد اأبدا العÓقة الطيبة ب Úموؤكدا اأن ا÷زائر –ظى بحصشة كبÒة الضش-رائب ال-ت-ي ت-ف-رضش-ه-ا وزارة السش-ي-احة
الششعب Úالششقيق.»Ú
ل -ع -دد ا◊ج -اج واŸع -ت -م -ري -ن م -ن ط -رف على بعضس البلدان لتحسش Úاÿدمة.

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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أكد توف Òكافة ألظروف ’سستقبال ألطلبة أ÷دد ،حجار:

منشصور توحيد الدكتوراه ’ يخصص طلبة اŸاجسصت Òللنظام القدË

جÓل بوطي

بوضسياف ينفي إأقصساء حجاج بسسبب طبي:

 ٪90من أادوية ا◊جاج تÈع بها اŸنتجون الوطنيون
كشس - -ف وزي - -ر ألصس - -ح - -ة وألسس- -ك- -ان
وإأصسÓ- -ح أŸسس- -تشس -ف -ي -ات ،ع -ب -د أŸالك
’دوية ‘
بوضسياف ،أمسس ،أن منتجي أ أ
أ÷زأئ - -ر تÈع - -وأ ب- -نسس- -ب- -ة  ٪90م- - -ن
’دوية أŸوجهة للحجاج هذأ أŸوسسم
أ أ
’و ¤منذ
›انا ،وهي مبادرة تعد أ أ
أ’سستقÓل تفوق ألطلب بكث Òألذي
–ت -اج -ه أل -ب -ع -ث -ة أل -ط -ب-ي-ة أŸرأف-ق-ة
لضس -ي -وف أل-رح-م-ن ق-ب-ل وصس-ول-ه-م إأ¤
ألبقاع أŸقدسسة.

ج .بوطي
‘ ه -ذا اإلط -ار ،أاع -ل -ن ب -وضش -ي-اف ع-ل-ى
هامشس افتتاح الطبعة األو ¤لصشالون ا◊ج
والعمرة ،أامسس ،بقصشر اŸعارضس أان عدد
الطاقم الطبي اŸرافق ◊جاجنا اŸيامÚ
هذا اŸوسشم بلغ  ١١5طبيب منهم  ٣٨امرأاة
وال -ع -دد ‘ ارت -ف-اع ،ي-ت-وج-ه-ون مسش-ب-ق-ا إا¤
ال-ب-ق-اع اŸق-دسش-ة ،حسش-ب-م-ا سش-ط-رته اللجنة

ال -وزاري -ة اŸششÎك -ة اŸن -ظ -م -ة ل -ل -ع -م-ل-ي-ة،
موضشحا أان كل عمليات التلقيح جرت على
مسشتوى الوليات والبلديات من طرف ÷ان
ولئية ﬂتصشة.
وأاضش -اف ب -وضش -ي -اف ،أان ال -ف -رق ال-ط-ب-ي-ة
ت -دع -مت ه -ذه السش -ن-ة ب-أاط-ب-اء ﬂتصش‘ Ú
األم -راضس ال -ع -ق -ل -ي -ة واألم -راضس اŸزم-ن-ة،

مششÒا إا ¤أان التكفل با◊جاج سشيكون ‘
أاحسشن الظروف ،وهو ما يتم تسشجيله سشنويا
ق -ائ « Ó-ال-ف-رق ال-ط-ب-ي-ة ا÷زائ-ري-ة شش-اركت
العام اŸاضشي ‘ مداواة جرحى حادثتي
سشقوط الرافعة والتدافع بجسشر ا÷مرات».
وبخصشوصس عدد ا◊جاج اŸقصشي Úهذه
السشنة بسشبب األمراضس العقلية ،قال وزير
الصش -ح -ة «ن -ح -ن  ⁄ن -قصش -ي أاح -دا ول -ك-ن ل
نرضشى Ÿريضس أان يؤودي مناسشك ا◊ج ‘
حالة صشحية متدهورة ،مضشيفا أانه ل Áلك
إاحصشائيات دقيقة لكن عددهم قليل جدا،
مششÒا إا ¤أانه يتوجب على الفرق الطبية
القيام بعملها وفق ما يقتضشيه القانون.
قال بوضشياف أانه من اŸنطقي إاقصشاء
اŸرضشى وكبار السشن وا◊وامل من عملية
ا◊ج حفاظا على صشحتهم ،مؤوكدا أان ذلك
يسشهل عملية الفرق الطبية العاملة ‘ البقاع
اŸقدسشة ،و‘ موضشوع آاخر قال أان الوفيات
اŸسشجلة بسشبب درجة ا◊رارة ” التكفل
بهم ‘ أاحسشن حال ول يعني أان وفاتهم
ك- - -انت ن- - -اŒة ع- - -ن ت- - -قصش Òم- - -ن ط - -رف
اŸسشتششفيات ‘ ا÷نوب.

أك -د وزي -ر أل -ت -ع-ل-ي-م أل-ع-ا‹ وأل-ب-حث
أل -ع -ل -م-ي ،أل-ط-اه-ر ح-ج-ار ،ت-وف Òك-اف-ة
أل -ظ -روف أÓŸئ -م -ة ل -تسس -ج -ي-ل أل-ط-ل-ب-ة
أ÷دد ‘ م -ق -اع-د أ÷ام-ع-ة .وأوضس-ح أن
أŸنشسور ألوزأري أŸتعلق بتوحيد شسهادة
أل -دك -ت -ورأه ’ ي -خصس ط -ل -ب -ة أو ح-م-ل-ة
أŸاجسست Òللنظام ألقد .Ëوكشسف عن
إأدخال تعديÓت على ألتأاهيل أ÷امعي
Óسساتذة.
ل أ

حمزة ﬁصصول
التقى الطاهر حجار ،أامسسÃ ،قر وزارة
ال-ت-ع-ل-ي-م ال-ع-ا‹ وال-ب-حثÃ ،م-ثلي اŸنظمات
ال -ط Ó-ب -ي -ة ون -ق -اب -ات األسش -ات -ذة ا÷ام -ع-يÚ
وال -ب -اح -ثŸ ،Úن -اقشش -ة مسش -ت -ج -دات ال-ق-ط-اع
والطÓع على أابرز النششغالت ومعا÷تها.
وب -ال -نسش-ب-ة ل-ل-ح-دث األب-رز
اŸت- -م- -ث- -ل ‘ ال- -تسش- -ج -ي Ó-ت
ا÷ام-ع-ي-ة ل-ل-ط-ل-ب-ة ا◊اصشلÚ
على ششهادة البكالوريا ،٢٠١٦
ف- -إان ال- -وزارة ت -ب -دو ‘ راح -ة
تامة من أامرها ،على اعتبار
أان الوافدين ا÷دد Ÿدرجات
ا÷امعة ،أاقل عددا من السشنة
اŸاضشية بفارق  ٣٣أالف طالب ،حسشبما ما
أاكده الوزير.
وقال حجار ،أان ا÷ديد هذا العام يتمثل
‘ الت -ف -اق م -ع الشش -رك -اء الج -ت -م-اع-ي Úم-ن
‡ث -ل -ي اŸن -ظ -م -ات ال -ط Ó-ب -ي -ة وال -ن -ق-اب-ات
اŸشش -ارك -ة ‘ ع -م -ل -ي -ة ت -أاط Òال -تسش -ج -يÓ-ت
األولوية والنهائية وتوجيه الناجح Úا÷دد
ومسشاعدتهم على اختيار الششعب التي يريدون
اللتحاق بها.
وكانت الوزارة قد قلصشت عدد القÎاحات
إاŸ ،٦ ¤سشاعدة الطلبة على التدقيق أاك‘ Ì
اختيارهم ومراعاة الششروط العلمية اŸطلوبة
لكل تخصشصس ،و‘ السشياق أاكد الوزير حجار
أان ال -ه -دف اŸسش -ط -ر ع -ل -ى اŸدى ال -ق -ريب،
ي-ت-م-ث-ل ‘ ال-تسش-ج-ي-ل اŸب-اشش-ر وإال-غ-اء ق-ائ-م-ة
القÎاحات والتسشجيل األول وتأاكيد التسشجيل
والتخلصس نهائيا من الطعون.
وكشش- -ف ح- -ج- -ار أان م- -ن أاه -داف ال -وزارة،
ت -ث -م Úال -ب -ع -د ال -وط -ن -ي ل -ك -اف -ة اŸؤوسشسش-ات
ا÷امعية اŸوزعة ع ÈالÎاب الوطني ،بخلق
ت -خصشصس ع -ل -ى األق -ل ذا ب-ع-د ج-ه-وي وط-ن-ي
حسشب خصشوصشيات اŸنطقة ،ويعطي الطلبة
حرية الدراسشة ‘ أاية جامعة يريدون ششرط

أان يتم ذلك بششكل ﬁكم يضشمن التوازن ‘
التوزيع البيداغوجي.
على صشعيد آاخر ،أاوضشح وزير التعليم العا‹
والبحث العلمي الطاهر حجار ،أان اŸنششور
الصش -ادر خ Ó-ل األسش -اب -ي -ع ال -ق-ل-ي-ل-ة اŸاضش-ي-ة
واŸتعلق بتوحيد ششهادة الدكتوراه ،ل يخصس
ط-ل-ب-ة اŸاجسش-ت Òل-ل-ن-ظ-ام ال-ق-د ،Ëوأاك-د أان-ه
خاصس بحملة ششهادة اŸاسش Îالذي سشينتقلون
للطور الثالث ع ÈاŸسشابقة.
وق -ال ال -وزي -ر ،أان ط -ل -ب-ة أاو ح-م-ل-ة شش-ه-ادة
اŸاجسشت Òسشيكملون دراسشتهم بنظام القانون
ال- -ق- -د ËاÙدد Ãرسش- -وم  ،١99٨واسش-ت-ط-رد
ب-أان-ه-م سش-ي-حصش-ل-ون ع-ل-ى فÎة ان-ت-ق-ال-ي-ة ق-ب-ل
توحيد ششهادة الدكتوراه بششكل نهائي لضشمان
اŸرئية والوضشوح ،مششÒا إا ¤أان هناك ‘
الوقت الراهن  ٣أانواع للدكتوراه ولبد من
الوصشول إا ¤دكتوراه جزائرية واحدة.
ول -فت ح -ج -ار ،ب -أان ك -ل ال -ت -ع-ديÓ-ت ال-ت-ي
ت -ع -ك -ف ال -وزارة ع -ل -ى ت-ن-ف-ي-ذه-ا ح-ال-ي-ا ،ه-ي
خ Ó- -صش - -ة ال- -ت- -وصش- -ي- -ات
اŸت-ف-ق ع-ل-ي-ه-ا ‘ الندوة
ال- -وط- -ن- -ي -ة ل -ل -ج -ام -ع -ات
اŸن -ظ -م -ة م-ط-ل-ع السش-ن-ة
ا÷ارية.
و‘ السش - -ي - -اق أاع - -ل - -ن
حجار ،عن تعديل النظام
اŸتعلق بششهادة التأاهيل ا÷امعي لبلوغ رتبة
أاسشتاذ ﬁاضشر صشنف أا ،وقال أانه سشيتم إالغاء
اŸناقششة واŸرور على اللجان ،وسشيأاخذ بعÚ
الع- -ت- -ب- -ار اŸل- -ف اŸط- -ل- -وب ،م- -ع م -راع -اة
Óسشتاذ ،وأاوضشح
ا÷انب Úالتعليمي والبحثي ل أ
أان منح التأاهيل سشيكون ع Èانعقاد دورت‘ Ú
السشنة ا÷امعية على مسشتوى الوزارة إلعطائه
البعد الوطني وضشمان اŸصشداقية.
وأاف- -اد ب -أان ق -رارا وزاري -ا ق -ي -د ال -ت -حضشÒ
سشينششر ‘ األيام القليلة اŸقبلة ،يحدد جميع
الششروط الÓزمة للحصشول على التأاهيل.
و‘ اŸقابل ،اسشتبعد وزير التعليم العا‹
وال -ب -حث ال-ع-ل-م-ي ،أاي-ة زي-ادة ‘ أاج-ور ع-م-ال
القطاع ،مششÒا إا ¤أان الزيادة التي أاقرها
رئ -يسس ا÷م-ه-وري-ة سش-ن-ة  ٢٠٠9م-ع-تÈة وغÒ
Óسش- -ت- -اذة
مسش - -ب- -وق- -ة خ- -اصش- -ة ب- -ال- -نسش- -ب- -ة ل - -أ
اÙاضشرين ،وقال أان رتبة األسشتاذ اŸسشاعد
مرحلة انتقالية ‘ مسشار السشتاذ ا÷امعي
الذي يتدرج ‘ اŸراتب إا ¤أان يبلغ درجة
بروفيسشور.
ونفى الوزير أاي تغي Òعلى منحة الطلبة،
وقال أان ندوة وطنية حول اÿدمات ا÷امعية
سشتعقد ششهر سشبتم ÈاŸقبل وسشيتم خÓلها
معا÷ة ﬂتلف النقاط.

قرار وزاري جديد يحدد
كيفيات ا◊صصول على
شصهادة التأاهيل

تقابو :ملتقى حول ا◊ماية الفكرية Ÿنتجات الصصناعة التقليدية با÷زائر قريبا
أعلنت ألوزيرة أŸنتدبة لدى وزير ألتهيئة ألعمرأنية وألسسياحة وألصسناعة ألتقليدية مكلفة بالصسناعة ألتقليدية ،عائشسة تقابو ،أمسس ،عن تنظيم ملتقى دو‹ قريبا
با÷زأئر حول أ◊ماية ألفكرية Ÿنتجات ألصسناعة ألتقليدية أ÷زأئرية بغية «حمايتها من قرصسنة ألنماذج وألتقليد وأŸنافسسة».

وق -الت ت -ق -اب -و خ Ó-ل ج -ول-ة ت-ف-ق-دي-ة
ل- -ق -ط -اع -ه -ا ب -ال -ع -اصش -م -ة ع -ل -ى ه -امشس
اف-ت-ت-اح-ه-ا Ÿع-رضس الصش-ن-اع-ة ال-ت-قليدية
Ãق- -ر ال- -وك -ال -ة ال -وط -ن -ي -ة ل -لصش -ن -اع -ات
التقليدية Ÿوسشم  ٢٠١٦بسشيد فرج اأنه
«ي- -ت- -م ح- -ال -ي -ا ال -ت -حضشŸ Òل -ت -ق -ى دو‹
ب -ا÷زائ -ر م-ن اأج-ل وضش-ع م-ي-ك-ان-ي-زم-ات
ل-ل-ح-م-اي-ة ال-ف-ك-ري-ة Ÿن-ت-وج-ات الصشناعة
التقليدية»معتÈة اأن اŸنتوج الوطني ذي
سشمعة عاŸية ويتميز بـ»ا÷ودة والنوعية
الرفيعة وهو مطلوب بكÌة ‘ الفضشاءات
الدولية».
كشش - -فت ال - -وزي - -رة اأن ولي- -ة ا÷زائ- -ر
ال -ع -اصش -م-ة –صش-ي وح-ده-ا اأزي-د م-ن ١5
األ - -ف ح - -ر‘ ‘ ﬂت - -ل- -ف الصش- -ن- -اع- -ات
ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ح-يث اإسش-ت-فادت الولية اليوم
م- -ن دار ل- -ل- -ح- -رف ب -اŸرادي -ة «ت -ع -زي -زا

ل- -فضش- -اءات ال- -ع- -رضس والÎوي- -ج Ÿن- -ت -وج
الصشناعة التقليدية».
واأضش -افت اأن الÎك -ي -ز ع -ل -ى ال -ت-ك-وي-ن
باعتباره حلقة اأسشاسشية ‘ –سش Úمنتوج
الصش- -ن- -اع -ة ال -ت -ق -ل -ي -دي -ة ي -ن -درج ضش -م -ن
اŸرت- -ك- -زات الإسشÎات- -ي- -ج- -ة ل -ل -ن -ه -وضس
بالقطاع والÎويج Ÿنتوجاته Ãا يسشمح
لهذا اŸنتوج من اŸنافسشة على مسشتوى
الأسشواق اÿارجية.
واأضش -افت ت -ق -اب-و اأن اإسشÎات-ي-ج-ة دع-م
التكوين ‘ قطاع الصشناعة التقليدية هو
ثمرة «تششجيع الدولة» لإنششاء موؤسشسشات
مصشغرة من خÓل اإسشتفادة ا◊رفي Úمن
القروضس اŸصشغرة ضشمن برنامج الوكالة
الوطنية لدعم تششغيل الششباب وﬂتلف
برامج الدولة لتمويل اŸششاريع.
واأششارت اإ ¤نتائج الدعم والتششجيع

ال-ذي ت-ول-ي-ه السش-ل-ط-ات ل-ق-ط-اع الصشناعة
ال- -ت- -ق- -ل -ي -دي -ة ‘ ت -وف Òم -ن -اصشب شش -غ -ل
وتشش -ج -ي -ع السش -ي -اح -ة والÎوي-ج ل-ل-م-ن-ت-وج
الصشناعة التقليدية ‘ اÿارج موؤكدة اأن
اŸواد الأول -ي -ة م -ت -وف -رة ع-ل-ى اŸسش-ت-وى
الوطني.
وفيما يخصس اŸعادن الثمينة اأششارت
اإ ¤الإتفاقية التي تربط دائرتها الوزارية
م -ع ال -وك -ال -ة ال -وط -ن-ي-ة ل-ت-ح-وي-ل وت-وزي-ع
الذهب واŸعادن الثمينة «اأجنور» حيث
” فتح نقاط بيع لصشالح للحرفي Úعلى
مسشتوى  ٤٨ولية من اأجل توف ÒاŸواد
الأولية وتفادي الندرة.
واأضش- -افت ال- -وزي- -رة اأن مصش- -ا◊ه- -ا ‘
اإن- -ت- -ظ -ار ال -نصش -وصس ال -ت -ط -ب -ي -ق -ة ال -ت -ي
سش- -تصش- -دره- -ا وزارة ال- -فÓ- -ح -ة والصش -ي -د
ال-ب-ح-ري م-ن اأج-ل اإسش-ت-غÓ-ل صش-ي-د م-ادة

اŸرجان بصشورة قانونية وﬁددة ،ووضشع
كميات ﬁددة لفائدة ا◊رفي.Ú
واأششارت تقابو ‘ ذات السشياق اإ ¤اأن
دائرتها الوزارية ششكلت فوجي عمل مع
وزارت- -ي ال- -ت- -ج- -ارة وال- -ع- -م- -ل وا◊م -اي -ة
الإجتماعية من اأجل منع تسشويق منتجات
ت-ق-ل-ي-دي-ة اأج-ن-ب-ي-ة ‘ السش-وق ال-وط-ن-ي-ة ل
تتوفر على مقاييسس ا÷ودة اإ ¤جانب
اإنشش - -اء م- -وؤسشسش- -ات مصش- -غ- -رة ل- -تسش- -وي- -ق
اŸن-ت-اج-ات الصش-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة على
اŸسشتوى الداخلي واÿارجي.
وقد وقفت تقابو خÓل طوافها عÈ
ﬂتلف اجنحة اŸعرضس عند منتوجات
ب- -عضس ا◊رف- -ي Úم- -ن ﬂت- -ل- -ف ولي -ات
ال -وط -ن .ك -م -ا اإسش -ت -م -عت لإنشش -غ -الت -ه -م
ووزعت جوائز على اŸششارك ‘ Úدورة
تكوينية ‘ ›ال السشÓلة.

ك -م-ا اأشش-رفت ت-ق-اب-و ب-ب-ل-دي-ة اŸرادي-ة
ع -ل -ى ت -وق -ي-ع اإت-ف-اق-ي-ة ت-ع-اون ب Úم-دي-ر
ال -غ -رف -ة الصش -ن -اع-ة ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة وا◊رف
ل -ل -ج -زائ -ر ورئ -يسس ب -ل -دي -ة اŸرادي-ة اإ¤
جانب توزيع جوائز دورة تكو ‘ Êكيفية
تسشي ÒاŸوؤسشسشة ا◊رفية.

»æWh

اإ’ثنين  18جويلية  2016م
الموافق لـ  13شصوال  1437هـ

’من الو’ئي ،لريبي الهاششمي لـ»الششعب»:
مدير ا أ

ششرطة بششار تعيد الطمأانينة للسشكان وتدك أاوكار ا÷رÁة بيد من حديد

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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وا‹ ع Úتيموششنت يقرر ترحيل عائلة عمي الغا‹ ◊بيب

^  5196عمليـــــــة مراقبـــــة و 50دوريـــــة ‘ اليــــوم

’منية بو’ية بششار
’من الو’ئي عميد أاول للششرطة ،لريبي الهاششمي ‘ ،تصشريح لـ»الششعب» أان معدل التغطية ا أ
أاكد مدير ا أ
‘ تطور مسشتمر ،مؤوكدا أان تطبيق إاجراءات اسشتباقية لضشمان سشÓمة أارواح و‡تلكات اŸواطن Úوتسشهيل حركة اŸرور خاصشة
’سشواق وأاماكن الÎفيه ،هدف ’ يششوبه أادنى ششك أاو تخاذل.
مع تزايد ا◊ركة اŸرورية بالسشاحات العمومية وا أ

بششــار :دحمان جمال
سصطرت مديرية اأ’من ببشصار خطة انتشصار
كثيف ıتلف فرق ودوريات الشصرطة اıتصصة
ع Èكامل إاقليم الو’ية بهدف تأام ÚاŸواطنÚ
و‡ت-ل-ك-ات-ه-م م-ن خÓ-ل ت-ن-قÓ-ت-ه-م ،خاصصة عÈ
ﬁط -ات ال -ن-ق-ل ا÷م-اع-ي واأ’سص-واق واأ’م-اك-ن
العمومية وأاماكن الÎفيه امتثا’ لتعليمات اللواء
Óمن الوطني ،لتعزيز انسصيابيتها
اŸدير العام ل أ
‘ الشص -وارع وال -ط -رق-ات وﬁي-ط ال-ع-ب-ادة وك-ذا
اأ’سصواق واأ’ماكن العمومية بالتعاون مع دوريات
اأ’من اŸروري وفرق مكافحة ا÷رÁة.
أاكد عميد أاول للشصرطة على الدور الذي لعبته
ال -ه -ي -ئ -ة ال -ن -ظ-ام-ي-ة ل-تسص-ه-ي-ل ا◊رك-ة اŸروري-ة
’سص -ي -م-ا خÓ-ل الشص-ه-ر ال-فضص-ي-ل وأاث-ن-اء اج-ت-ي-از

شص -ه -ادة ال -ب -ك -ال -وري-ا ،سص-اه-م بشص-ك-ل م-ب-اشص-ر ‘
تسصهيلها خاصصة ‘ سصاعات الذروة خÓل الصصباح
واŸسصاء ،كما سصاعد ‘ الكشصف عن الكث Òمن
اıال- -ف- -ات اŸروري- -ة اŸرت- -ك- -ب- -ة م- -ن ط -رف
السص- -ائ- -ق Úوم- -ت -اب -ع -ة ال -ع -دي -د م -ن السص -ي -ارات
اŸشصبوهة.
ح- -يث ” ‘ الصص- -دد ذات- -ه تسص- -خ Òوسص- -ائ- -ل
بشص- -ري- -ة وم- -ادي- -ة قصص -د ضص -م -ان السص Òا◊سص -ن
للمرونة اŸرورية من خÓل تكليف  56خرجة
م -ي -دان -ي-ة ›ه-زة ب-رادار و 630ح-اج-ز م-راقبة
متنقل وثابت و 1525دورية راجلة و1740راكبة،
حيث بلغت  50دورية ‘ اليوم لكل اŸصصالح
وإاجراء  5196عملية مراقبة للمركبات.
كما ” –رير ﬂ 246الفة مرورية منها 33
جنحة مرورية وسصحب  79رخصصة سصياقة وحجز

أازيد من  300دراجة نارية.
وتطرق لـريبي إا ¤تسصجيل عمليت ÚنوعيتÚ
ق- -امت ب -ه -م -ا اŸصص -ل -ح -ة ا÷ه -وي -ة Ÿك -اف -ح -ة
اıدرات بالتنسصيق مع مصصالح ا÷يشش الوطني
الشصعبي والتي أاسصفرت عن حجز  571كلغ وتورط
فيها ثÓثة  03أاشصخاصش يوجد من بينهم شصخصش
‘ حالة فرار ومواصصلة التحريات بشصأانه .أاما
ال-ع-م-ل-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة ” خÓ-ل-ه-ا حجز  55ك-ل-غ من
اıدرات من طرف مصصلحة الشصرطة القضصائية
ب-ال-ت-نسص-ي-ق م-ع ع-ن-اصص-ر ا÷يشش ال-وط-ن الشص-ع-بي
بطريق القنادسصة عن طريق تكثيف اŸداهمات
أاين ” تسصخ Òتعداد بشصري قدر ب ـ1800شصرطي
Ãا فيها كل وحدات اأ’من.
وأاسصفرت ا÷هود عن حجز 395غ ﬂدرات
‘ عملية الÎويج وحجز  34قرصصا مهلوسصا تروج
بهدف ا’سصتهÓك ،وتسصجيل  18قضصية تورط
ف -ي-ه-ا  17مشص -ت -ب -ه -ا ،أام -ا ف-ي-م-ا ي-خصش قضص-اي-ا
ا÷نايات ” تسصجيل  45قضصية تورط فيها 45
شصخصصا.
و‘ عمليات متفرقة ” تسصجيل  36تدخÓ
ب ـ 28نقطة سصوداء ” على إاثرها –ويل 830
شصخصش Ãعدل  30شصخصصا ‘ اليوم ،وتواصصلت
عمليات الشصرطة ‘ مداهمة  9أاحياء ،أاسصفرت
على توقيف  14شصخصصا منهم  03أافراد بسصبب
ا◊ي -ازة ع -ل -ى سص Ó-ح أاب -يضش وث Ó-ث -ة أاشص -خ-اصش
بسصبب حيازة ﬂدرات و 06أاشصخاصش مبحوث
عنهم من طرف العدالة.
وفيما يخصش التجارة غ Òالشصرعية ” حجز
 56ط -اول -ة ب -ي -ع ف-وضص-وي-ة م-ع –ري-ر  34قرار
ﬂالفة يخصش أاصصحاب اŸقاهي و 34قرار غلق
للمحÓت.
وب -خصص -وصش ا’تصص -ال م -ن ط-رف اŸواط-نÚ
على خطوط الشصرطة ” تسصجيل  664اتصصال
على خط النجدة .1548

‘ إاطار عمل الششرطة ا÷وارية باŸسشيلة

 ٤منششآات جديدة لألمن الوطني تباششر مهامها
’سش -ب -وع
دخ -لت ح -ي -ز اÿدم -ة ن -ه -اي -ة ا أ
اŸن-قضش-ي ب-اŸسش-يلة  ٤م-نشش-آات ج-دي-دة بأامن
و’ي -ة اŸسش -ي -ل-ة ،ب-ه-دف –ق-ي-ق ال-ت-غ-ط-ي-ة
’م- -ن- -ي- -ة ‘ ا◊ف -اظ ع -ل -ى ح -ي -اة اŸواط -ن
ا أ
واŸمتلكات وتخفيف الضشغط على مصشالح
ال -درك ال -وط -ن -ي ،ال -ت -ي ت -ق -دم ال -ت-غ-ط-ي-ة
’م-ن-ي-ة ل-ع-دة دوائ-ر أام-ن-ي-ة ل-وحدها وكذا
ا أ
السش- -ع- -ي إا ¤ال -ت -ق -رب م -ن اŸواط -ن ‘ إاط -ار
الشش- -رط- -ة ا÷واري- -ة وخ- -ل- -ق ت- -واصش- -ل بÚ
الطرف.Ú
أاشصرف وا‹ اŸسصيلة ﬁمد بوسصماحة رفقة
اإ’طارات اأ’منية على دخول حيز اÿدمة الفعلية
Óمن الوطني بكل من دوائر
أ’ربعة منشصآات تابعة ل أ
اÿبانة ،جبل أامسصاعد ،سصيدي ابراهيم وسصيدي

ع -ام-ر ،ب-حضص-ور السص-ل-ط-ات اÙل-ي-ة وال-عسص-ك-ري-ة
وأاعيان اŸنطقة و‡ثلي اÛتمع اŸد.Ê
أاك- -د ﬁاف- -ظ الشص- -رط- -ة ب- -وخ- -اري السص- -ع- -ي -د
لـ»الشصعب» ،أان هذه اŸقرات دخلت حيز اÿدمة
وتقوم حاليا باسصتقبال شصكاوى اŸواطن Úوتباشصر
ع -م-ل-ه-ا بشص-ك-ل ع-ادي م-ن خÓ-ل ت-وف Òال-ت-غ-ط-ي-ة
اأ’منية ع Èأامن الدوائر.،
واعت Èالعديد من اŸواطن ‘ Úتصصريحهم
لـ«الشصعب» دخول هذه اŸنشصآات اÿدمة بالنقطة
الهامة خاصصة وأانها أاصصبحت قريبة منهم وهو ما
يوفر لهم اأ’من وا’سصتقرار ع Èمناطق تواجدهم
وك -ذا اŸسص -اه -م -ة ‘ ال -قضص -اء ع -ل-ى ال-ع-دي-د م-ن
اآ’فات ا’جتماعية ،التي Áارسصها بعضش الشصباب
ع -ل -ى غ -رار ت -ن -اول اÿم-ور وم-ع-اق-رة اıدرات

واأ’سصلحة البيضصاء.
و‘ سص- -ي- -اق ‡اث- -ل ،سص- -ط -رت ذات اŸصص -ال -ح
ب -رن -ا›ا ث -ري -ا ل Ó-ح -ت -ف -ال ب -ال -ذك-رى  54لعيد
الشص -رط -ة ،ان -ط -ل -ق أاول أامسش ع -ل -ى مسص-ت-وى أام-ن
ا◊واضصر من خÓل تنظيم أابواب مفتوحة ’طÓع
اŸواط -ن Úع -ل -ى اÿدم -ة ال-ت-ي ت-وف-ره-ا مصص-ال-ح
Óمن
اأ’من ،وكذا عرضش إاحصصائيات ونشصاطات ل أ
ا◊ضصري Œسصيدا Ÿبدأا الشصرطة ا÷وارية ،على
أان ي -ن-ط-ل-ق ال-نشص-اط ال-رسص-م-ي ع-ل-ى مسص-ت-وى أام-ن
اŸسص -ي -ل-ة ‘  21ج -وي-ل-ي-ة ا÷اري ب-ال-وح-دة 114
◊فظ النظام ،تتخلله أانشصطة متعددة إ’براز مهام
الشصرطة.

اŸسشيلة :عامر ناجح

’ول بـ٪90
العنصشر البششري السشبب ا أ

وفاة ششخصش Úوجرح  ٤7آاخرين ‘ حوادث مرور
Óم-ن
«الشش -عب» سش-ج-لت مصش-ال-ح اŸرور ل -أ
ال -وط -ن -ي خ Ó-ل ي -وم-ي  15و 16جويلية
ا÷اري ٤1 ،حادثا مروريا جسشمانيا على
مسش- -ت -وى اŸن -اط -ق ا◊ضش -ري -ة ،أافضش -ى إا¤
وفاة ششخصش Úوجرح  ٤7ششخصشا آاخرين.
ج -اء ه-ذا ‘ ب-ي-ان ت-ل-قت «الشش-عب» نسش-خ-ة
منه.
السصبب الرئيسصي لوقوع هذه ا◊وادث يعود

ب -ال -درج -ة اأ’و ¤إا ¤ال-ع-نصص-ر ال-بشص-ري ،ب-نسص-ب-ة
تفوق  ،%90إاضصافة إا ¤عوامل أاخرى مرتبطة
بحالة اŸركبة والطريق.
و‘ ه -ذا الصص -دد ،ت -دع -و اŸدي -ري -ة ال -ع-ام-ة
Óم -ن ال-وط-ن-ي مسص-ت-ع-م-ل-ي ال-ط-ري-ق ال-ع-ام إا¤
ل -أ
ال -ت -ح -ل -ي ب -ا◊ذر وا◊ي -ط-ة أاث-ن-اء ال-ق-ي-ادة ،م-ع
ا’لتزام باحÎام قوان ÚاŸرور ،عدم اإ’فراط
‘ السصرعة واحÎام مسصافة اأ’مان ب ÚاŸركبات

أاث-ن-اء السص Òب-اإ’ضص-اف-ة ل-ل-ق-ي-ام ب-ع-مليات مراقبة
يومية للمركبة قبل التنقل للتأاكد من صصÓحية
اإ’نارة وماسصحات الزجاج واإ’طارات.
ك -م -ا تضص -ع اŸدي -ري -ة ال -رق -م اأ’خضص-ر 1548
–ت تصص- -رف اŸواط- -ن ‘ Úج- -م- -ي- -ع اأ’وق -ات
وطيلة أايام اأ’سصبوع ،لÓسصتفسصار أاو طلب النجدة
أاو اإ’بÓغ عن أاي خطر Áكن أان يهدد أامن
اŸواطن وسصÓمة اŸمتلكات.

أابواب مفتوحة على جامعات وهران

 ٤500مقعد بيداغوجي وتخصشصشات جديدة ◊املي ششهادة البكالوريا

ششرعت أامسسﬂ ،تلف جامعات وهران
‘ ت -ن -ظ -ي -م أاب -واب م -ف -ت -وح -ة سش -ع-ي-ا م-ن-ه-ا
ل -ل -ت -ق -رب م -ن ح-ام-ل-ي شش-ه-ادة ال-ب-ك-ال-وري-ا
ا÷دد ،وت -ع -ري -ف -ه -م أاك Ìب -ال -ت-خصشصش-ات
اŸقÎحة.

وهران :براهمية مسشعودة
‘ هذا الشصأان ،كشصف معمر بودية اŸكلف
ب -اإ’ع Ó-م ب -ج -ام -ع -ة ﬁم -د ب -وضص -ي-اف ل-ل-ع-ل-وم
والتكنولوجيا بايسصطو ‘ ،تصصريح لـ»الشصعب» عن
ت -وف 4500 Òم-ق-ع-د ب-ي-داغ-وجي جديد– ،سصبا
للدخول ا÷امعي ،موزع Úع 6 Èميادين على

غرار تخصصصش العلوم التكنولوجية بـ 1800مقعد
ب -ي -داغ -وج -ي ،إاضص -اف -ة إا 200 ¤م-ق-ع-د Ãع-هد
التعدين و 70مقعدا Ãعهد الري و 300مقعد
على مسصتوى معهد الهندسصة ،ناهيك عن مقاعد
أاخرى جديد ” ،توفÒها باŸعاهد اأ’خرى،
على غرار معهد الÎبية البدنية الذي انتهت
أاشصغال التهيئة به منذ فÎة وجيزة فقط.
وأاضصاف بودية ،أاّنه ” ضصبط كافة ا’إجراءات
ال Ó-زم -ة م -ن أاج -ل ضص -م -ان ا’سص-ت-ق-ب-ال ا◊سص-ن
للطلبة وتسصهيل كافة اأ’مور عليهم ،حيث ”
Œن -ي -د  60مشص -رف -ا ،م -ن ب -ي -ن -ه -م  30أاسصتاذا
م- -ت- -خصصصص- -ا سص- -ي -ق -وم -ون ب -ت -وج -ي -ه ال -نصص -ائ -ح

واإ’رشصادات الÓزمة للطلبة ا÷دد ومسصاعدتهم
على ملء بطاقة رغباتهم.
كما تقرر Œنيد  50مهندسصا ‘ اإ’عÓم اآ’‹
وتوف Òقاعة ›هزة بكافة الوسصائل Ãا فيها
ت -وف Òج -ه -از م -ع -ل -وم -ات -ي ج-دي-د «ب-روك-رسش»،
Ÿسصاعدة الطلبة ‘ اختياراتهم وا◊صصول على
اŸعلومة الÓزمة ‘ أاسصرع وقت.
التسصجيÓت ا÷امعية تنطلق من  19و 24من
الشصهر ا÷اري ،فيما ” –ديد الفÎة اŸمتدة
ما ب 31 Úجويلية و 2أاوت ’سصتقبال الطعون،
على أان تكون التسصجيÓت النهائية ما ب 4 Úو9
أاوت.

تبعا Ÿا نششرته «الششعب» من معاناة ‘
ظروف قاهرة ’ تقبل ا’نتظار ،أاعطى
وا‹ ع“ Úوششنت أاحمد حمو توهامي،
’سش- -ب- -وع ا÷اري ت- -ع- -ل- -ي- -م -ات
ب- -داي- -ة ا أ
صشارمة لرئيسس دائرة اŸالح زين ﬁمد
بضشرورة ترحيل عائلة عمي ا◊بيب.
وهي عائلة نقلت «الششعب» انششغا’تها
ضشمن اسشتطÓع مطول رصشدت ا◊الة
اŸزرية التي تعيششها ‘ ششبه منزل دون
كهرباء و’ ماء منذ ما يقارب  20سشنة.
قالت مصصادر من داخل مبنى الو’ية ،فإان
أاحمد حمو توهامي ،أاعطى تعليمات بÎحيل
ال -ع -ائ -ل -ة ‘ أاق -رب وقت ‡ك -ن ع -ل-ى أاقصص-ى
تقدير قبل نهاية اأ’سصبوع ا÷اري.

ك -ان ن -داء ال -ع -ائ-ل-ة ال-ت-ي ن-ق-لت وضص-ع-ي-ت-ه-ا
«الشص -عب» ع Èصص -ف -ح -ات -ه -ا ق -د ل -ق-ي Œاوب-ا
وت- -ع- -اط- -ف- -ا ك- -بÒي -ن م -ن ط -رف ب -رŸان -ي،Ú
ج-م-ع-ي-ات وم-ن-ظ-م-ات اÛت-مع اŸد ،Êكلهم
زاروا العائلة ووقفوا على ظروفها اŸزرية ،ما
دفع بالوا‹ التكفل بÎحيل العائلة.
وتأاتي هذه اÿطوة ،لتؤوكد من جديد مدى
Œسص -ي -د ج -ري -دة «الشص -عب» Ÿف -ه -وم ال -ع -م -ل
ا÷واري الفعلي الذي يهدف إا ¤أان يكون
ح- -ل- -ق -ة وصص -ل م -ا ب ÚاŸواط -ن والسص -ل -ط -ات
اÙل-ي-ة ب-ن-ق-ل انشص-غ-ا’ت-ه Ãوضص-وعية وحياد
بعيدا عن التجريح والتهويل.

ع“ Úوششنت :ب.م األمÚ

’من بالبليدة
حملة واسشعة قامت بها مصشالح ا أ

 ٤٢عونا مزيفا ‘ حظائر فوضشوية رهن ا◊بسس
’م -ن
“ك- -نت ال- -ف- -رق- -ة ا÷ن- -ائ- -ي- -ة ب- -ا أ
الو’ئي للبليدة ،خÓل حملة موسشعة ،من
ت -ط-ه Òا◊ظ-ائ-ر وم-واق-ف السش-ي-ارات م-ن
أاع -وان ا◊راسش -ة اŸزي -ف ،Úال -ذي -ن ك -ان -وا
يسش- -ت- -غ- -ل- -ون ت- -لك ال- -فضش- -اءات’ ،ب- -ت- -زاز
أاصش -ح -اب السش-ي-ارات ع-ن-د رك-ن سش-ي-ارات-ه-م
ومركباتهم.
خ - -ل- -فت ا◊م- -ل- -ة ف- -رح- -ة وارت- -ي- -اح- -ا ل- -دى
اŸواطن ،Úحيث كشصف مصصدر أامني مسصؤوول
لـ»الشصعب» ،أان عناصصر الفرقة ا÷نائية خÓل
أايام شصهر رمضصان اŸاضصي“ ،كنوا من ايقاف
42عونا مزيفا ،كانوا يفرضصون قانونهم اÿاصش
غ ÒاŸشص- -روع وي- -ب- -ت- -زون ال- -ن -اسش ‘ ح -ظ -ائ -ر
ف -وضص-وي-ة وه-م-ي-ة ب-اسص-ت-ع-م-ال ال-ت-ع-ن-ي-ف وال-ق-وة
وأاحيانا ا’عتداءات ،وفرضش عليهم دفع رسصوم
م -ق-اب-ل ح-راسص-ة سص-ي-ارات-ه-م ب-إاج-ب-اره-م تسص-دي-د
مسصتحقات مالية خيالية دون وجه حق.
و” إاحالة اŸتهم Úبا’بتزاز على العدالة،
ح- -يث صص- -در ‘ ح- -ق  4م-ن-ه-م أاح-كام با◊بسش
النافذ ،بينما اŸتهمون اŸتبقون وعددهم 38
متهما أادينوا با◊بسش غ Òالنافذ ،أاين تراوحت
ع -ق -وب-ة سص-ج-ن-ه-م ب Úالشص-ه-ري-ن و 8أاشص-ه-ر ،م-ع
تسصليط عقوبات مالية ‘ شصكل غرامات.
كما عالج عناصصر الفرقة قضصية حرق عمدي
م -ؤودي إا ¤ت -خ -ريب ‡ت -ل -ك -ات ال-غ Òوت-ع-ريضش

أاصصحابه إا ¤اÿطر ،حيث ” اأ’مر بإايداع  4من
اŸعتدين وهم من فئة القصصر ا◊بسش اŸوؤقت
‘ انتظار ﬁاكمتهم ’حقا.
وتأاتي العملية التي باشصرتها عناصصر الفرقة
ا÷نائية لتطه Òاأ’حياء من ا◊ظائر اŸزيفة،
وا’عتداءات اŸمارسصة من قبل من ’ يحÎمون
القانون وحقوق اŸواطن ،ويتعدون على النظام
العام بفرضش منطق مقلوب وعنيف ،أاين أاصصبح
ي -ت -ع -رضش ل -ه-م-ا أاصص-ح-اب اŸرك-ب-ات‡ ،ا ك-ل-ف
الضص -ح-اي-ا م-ن اŸواط-ن Úم-ي-زان-ي-ات ت-دف-ع دون
وجه حق ومصصروفا يوميا أاصصبح يدخل ضصمن
النفقات الفردية اليومية.
ووصصلت اأ’مور ببعضش الضصحايا إا ¤تعرضصهم
÷رائم ارتكبت ‘ حقهم ،بتخريب ‡تلكاتهم
من جهة ووقوع جرائم قتل بتلك ا◊ظائر غÒ
القانونية ،مثل ما حصصل ‘ مدينة بوقرة اإ¤
الشصرق ،وسصرقتها ‘ بعضش اأ’حيان ،وهو مثال
آاخر أايضصا حصصل بحي بن بولعيد بقلب مدينة
ال -ب -ل -ي -دة ‘ سص -ن -وات م-اضص-ي-ة ،أاي-ن ق-ام ح-ارسش
مزيف بسصرقة سصيارة كان صصاحبها يأا“ن عليها
بحراسصتها ،وعلى العموم لقيت ا◊ملة ارتياحا
ورضصا عند اŸواطن ،Úداع Úإا ¤التكثيف من
مثل هذه ا◊مÓت التي تعيد النظام واأ’من اإ¤
قلوب الناسش.

البليدة :لينة ياسشمÚ

قامت بها عناصشر الششرطة بجامعة و’ية وادي سشوف

حجز  3816وحدة من اŸششروبات الكحولية

«الشش- - - - - -عب» أاوفـقـت عـن - - - - -اصشـر أامـن دائـرة
جامعـة الواقعة  110كلم ششمال غـرب عاصشمة
’سشـبـوع من حجز
و’ية الوادي ،خـÓل هـذا ا أ
ما قدره  3816وحدة من اŸششروبات الكحولية
’حجام.
’نواع وا أ
من ﬂتلف ا أ
العملية “ت بفضصل يقظة عناصصر الشصرطة أاثناء
تأادية مهامهم على مسصتوى حاجز أامني لعناصصر
أامن الدائرة Ãدخل اŸدينة ،أاين لفت إانتباههم
شصاحنة مشصبوهة ﬁملة باÿضصر يقودها شصاب ‘
العشصرينيات من العـمـر ،وبعـد عملية مراقبة وثائق

اŸرك -ب -ة وت -ف -ت -يشص -ه-ا ال-دقـيـق ” اإ’ك-تشص-اف أان-ه-ا
ﬁملة بكمـية معـتـÈة من اŸشصروبات الكحولية
قـدر عـددها ب ـ 3816وحـدة من جميع اأ’صصناف
واأ’ن- -واع ‡وهـة ب -اÿضص -ر ،م -ب -اشص -رة ق -امت ذات
العناصصر بإاقـتـيـاد اŸركبة إا ¤مقر أامن الدائرة
وح- -ج- -ز ال -بضص -اع -ة واŸرك -ب -ة وت -وق -ي -ف السص -ائ -ق
ومباشصرة إاجراءات التحقيق ،وبعد إاسصتكمال كافة
اإ’ج -راءات ال -ق -ان -ون -ي-ة الÓ-زم-ة ” إاع-داد اŸل-ف
ال- -قضص- -ائ- -ي ل- -ل- -م- -ت -ورط وت -ق -دÁه أام -ام ا÷ه -ات
القضصائية.

توقيف عصشابة ﬂتصشة ‘ Œارة اıدرات بÈج منايل

“ك -نت مصش -ال -ح الشش-رط-ة ال-قضش-ائ-ي-ة
’من دائرة برج منايل ،من توقيف ثÓثة
أ
أاشش- -خ- -اصس ب- -ت- -ه- -م- -ة ا◊ي- -ازة واŸت- -اج- -رة
باıدرات ‘ قضشيت Úمنفصشلت ” ،Úمن
خ Ó-ل -ه -ا ح -ج-ز ك-م-ي-ات م-ن ه-ذه السش-م-وم
ومبلغ ما‹ Œاوز  60أالف دينار لدى هذه
العصشابة.

بومرداسس :ز /ك

’و ¤ال-ت-ي ع-ا÷ت-ه-ا مصص-ال-ح
ال -قضص -ي -ة ا أ
الشصرطة تتعلق بتوقيف اŸدعو «ب،ع» 31
سصنة يعمل كحارسش ليلي بأاحد البنايات قيد

’‚از ب -ح -ي ال -ت -ح -ري -ر وزب -ون ل-ه ي-دع-ى
اإ
«ع،ف» مع اسصÎجاع كمية من اıدرات
و 20أالف دينار ‘ ،ح Úكان اŸدعو «ع،سش»
 49سص-ن-ة ب-ط-ل ال-قضص-ي-ة ال-ث-ان-ي-ة ،حيث كان
يقوم بÎويج اıدرات بحي الغابة ،وقد
” توقيفه ’حقا Ãقر سصكنه ببلدية يسصر
’ق-راصش اŸه-ل-وسص-ة
واسصÎج -اع ك-م-ي-ة م-ن ا أ
و 43أالف دينار ،ليتم تقد Ëأافراد العصصابة
أامام السصيد وكيل ا÷مهورية لدى ﬁكمة
ب -رج م -ن -اي -ل ،ال -ذي أام -ر ب -إاي -داع -ه -م ره-ن
ا◊بسش اŸؤوقت بتهمة ا◊يازة واŸتاجرة
باıدرات وحمل سصÓح أابيضش ﬁظور.

طÓع
إاسصت

اإ’ثنين  18جويلية  2016م
الموافق لـ  13شسوال 1٤3٧هـ

»æWh

«الششعب» ترصشد تداعيات ا◊رائق بالبليدة

حيوانـ ـ ـ ـات فـ ـ ـ ـ ـ ّرت وأاصصيبـ ـ ـت بنوبـ ـ ـة جنون وطيور
عـ ـ ـ ـ ـادت تبحـ ـ ـث عـ ـ ـ ـن بيضصهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا وأاعشصاشصهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا
إارادة ‘ Œــــــــــاوز
اليــــأاسس وبعـــــــــــث
ا◊ياة ب Úالصشـخؤر

مسشتثمرون يرفعؤن
نـــداءات لتعــــؤيضس
خسشائرهم الفÓحية
عادت «الششعب» ورصشدت حجم
اÿسشائر التي ضشربت مناطق جبلية
متاخمة Ÿدينة بؤعرفة إا ¤ا÷نؤب
من مقر الؤلية البليدة ،والتقت
بفÓح Úنقلت انششغالتهم وهمؤمهم،
وكيف اسشتثمروا أامؤال وبذلؤا
›هؤدات على مدار  5سشنؤات مضشت‘ ،
إاعادة ا◊ياة لتلك اŸناطق التي كانت
لرهابية
قؤاعد خلفية للجماعات ا إ
التي قضشى عليها ا÷يشس باحÎافية
لسشÓك
عالية Ãسشاندة ﬂتلف ا أ
لمنية و مكؤنات الششعب ،وكيف
ا أ
لششجار مثمرة من
حؤلؤها إا ¤بسشات Úأ
لنؤاع ،وحدائق غّناء ÿضشروات
كل ا أ
تزرع بطريقة طبيعية بعيدا عن أاي
سشماد كيمائي (بيؤ  100باŸائة).

ألبليدة  :لينة ياسسمÚ

ك -ان اأب-ل-غ ه-م ال-ف-لح ÚواŸسس-ت-ث-م-ريÚ
وانشسغالهم كيف Áكن لهم التعويضس عن
تلك اÿسسائر التي م ّسست كل واحد منهم،
وكّ-ل -ف-ت-ه-م ب 100 Úو 150م-ل-يون سسنتيم
للمتضسرر الواحد.

الفÓح الششاب إالياسس يحّمل
اŸنحرف Úأاضشرار جنانه...
ك -ان «ال -ي -اأسس» ه -ادئ -ا ج -دا وصس -ل -ن-ا اإ¤
بسستانه باأعا‹ منطقة سسيدي سسا‘ ⁄
ب- -وع- -رف- -ة ،ق- -ل- -ي- -ل ع- -ل- -ى م- -ق- -رب -ة م -ن
ح- -دي- -ق- -ة ال -تسس -ل -ي -ة والÎف -ي -ه ا÷دي -دة
اŸعلقة با÷بل بسسلسسلة ا’أطلسس البليدي
ا÷نوبي ،كانت الشسمسس تلقي باأشسعتها
الدافئة ،ورائحة الدخان ما تزال تنتشسر
‘ فضساء سساكن ،بل اأن فيه من اأعمدة
الدخان التي ما تزال ترتفع ‘ السسماء،
وكان مشسهد ا’أرضس اÙروقة مروعا.
‘ هذا السسياق ،قال اإلياسس معÎفا اأن
بعضس اŸنحرف Úاأصسبحوا يتجولون بÚ
بسساتينهم وياأتون بشسكل يومي ،واŸصسيبة
اأنهم اتخذوا من بعضس الينابيع اŸائية
ال-ت-ي ت-زخ-ر ب-ه-ا اŸن-ط-ق-ة ،ع-ن-اوي-ن ل-هم
’أج- - -ل اإضس- - -رام ال - -ن - -ار وط - -ه - -ي ب - -عضس
اŸاأك- -و’ت واŸشس- -وي- -ات ،ث- -م ي- -غ- -ادرون
ويÎكون اÿطر من ورائهم دون اإدراك
منهم للعواقب واأخطار اند’ع النÒان.
واأكد اإلياسس اأن ا÷معة اŸاضسية كانت
ال- -ري- -ح ق- -وي- -ة ،وي- -ب- -دو اأن اأح- -ده- -م اأي
اŸن- -ح -رف ÚاÛرم ⁄ ،Úي -خ -م -د ن -اره
ج -ي -دا ،واأن ق -وة ال -ري -ح عصس -فت ون-ق-لت
ج- - -م- - -رات ح- - -م- - -راء ان- - -تشس - -رت وسس - -ط
اŸسس -اح-ات ال-غ-اب-ي-ة وا’أح-راشس ،وك-انت
سسببا ‘ اند’ع ا◊ريق اÿط ،Òالذي
اأتى على ا’أخضسر واليابسس ،واأنهم بعد
اأن علموا باأمر ا◊ريق وتبادل بعضسهم
ال -ب -عضس ﬂاب -رات ه-ات-ف-ي-ة ،ت-دخ-ل-وا ‘
اŸسساء ،بعد اأن طّوق عناصسر ا◊ماية
اŸدن -ي -ة ال -نÒان ،و“ّك -ن -وا م -ن اإخ -م -اد
اأخطرها وﬁاصسرتها.
واأوضسح قائل« :اإنه مع حلول الظلم،
عاود اأحد جÒانه من الفلح Úا’تصسال
بها واأخطره باأن ا’أمر خط Òويجب اأن
يحضسر ‘ ا◊ Úودون تاأخ ،Òو‘ حدود
السساعة الـ  2من فجر يوم السسبت ،وصسلت
اإ ¤بسس - -ت - -ا ،Êواأوصس- -لت خ- -رط- -وم اŸاء
ب- -ا◊وضس اŸائ -ي ال -ك -ب Òال -ذي اأ‚زت -ه
وقمت برشس اإسسطبل اŸاعز ،حتى األطف
عنهم الصسفيح السساخن ،واأنا وسسط منظر
ال -نÒان ال -ت -ي اأتت ع -ل -ى اأشس -ج -ار اÿوخ
ب - -ث- -م- -ره- -ا ،وال- -ت Úوال- -رم- -ان وال- -بصس- -ل
والزيتون ،كنت ’ اأتوقف عن الرشس واأنا
اأشسعر بالعجز “اما عن منظر النÒان

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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لسشؤاق الدولية
 40أالف دولر للكلغ الؤاحد با أ

سصوق اهراسس تخوضس Œربة زراعة الزعفران

أاولد ادريسس أاول ﬁطة ‘ انتظار تعميمها على باقي البلديات
ششرع فÓحؤ ولية سشؤق أاهراسس ‘ خؤضس Œربة زراعة نبتة الزعفران بأاعا‹
لخضشر لفÓحي الؤلية لتجربة هذه الزراعة
أاولد ادريسس،وإاعطاء الضشؤء ا أ
التجارية التي تعد Œربة رائدة يسشعى القائم Úعلى القطاع Ãا فيهم ا÷هاز
التنفيذي للؤلية للتفّرد بهذه الزراعة التي تدر اÓŸي Úنظ Òارتفاع أاسشعار
لسشؤاق الدولية ،إاذ يÎاوح الكيلؤغرام الؤاحد منه الـ  30و الـ
مادة الزعفران با أ
 40أالف أاورو .
العملية جاءت بعد جهد
ك- -ب Òو–سس- -يسس ب- -ال -غ ‘
ا’أوسس -اط ال -ف -لح -ي-ة م-ن
ط -رف م -دي -ري-ة ال-ف-لح-ة
ل- - -و’ي- - -ة سس- - -وق اأه - -راسس
وبتشسجيع من السسيد وا‹
الو’ية ،من اأجل التحول
اإ ¤ال -زراع -ات ال -ت-ج-اري-ة
بدل الزراعة اŸعاشسية ‘
ظ- - - -روف وف- - - -رة اŸن - - -اخ
اŸلئم لنمو وعيشس نبتة
ال- - -زع- - -ف- - -ران وال - -ت - -ي ⁄
ت- -ت- -ج- -اوز م- -دة ج- -ن- -ي- -ه- -ا
وحصس-اده-ا ال-ث-لث-ة اأشسهر
ع-ل-ى اأك Èت-ق-دي-ر م-قارنة
بالفلحات السسنوية التي زراع -ة ال -زع -ف -ران ب -ه -ذه شس - - -ت - - -ى اأن - - -واع اŸرب - - -ى
اع- -ت- -اد ع- -ل- -ي- -ه- -ا سس- -ك- -ان اŸنطقة وذلك بتحسسيسس وا’أط - - -ب - - -اق ‘ اأف - - -خ - - -م
وت - - -وع - - -ي - - -ة ال- - -ف- - -لح Úال- - -ف - -ن - -ادق اŸصس - -ن - -ف - -ة،
اŸنطقة.
و‘ م- - -ع- - -رضس ح - -دي - -ث - -ه ب -ال -ت -نسس -ي -ق م-ع ال-ه-ي-ئ-ات وب- -ال- -ت -ا‹ ف -ه -ن -اك ط -لب
ب- - -اإح - -دى اŸزارع ال - -ت - -ي اÙلية اŸعنية بالقطاع م -ت -زاي -د ج -دا ع-ل-ى م-ادة
خصسصست ل- -زراع- -ة ن- -ب- -ت -ة الفلحي ،موؤكدا على اأنه ال -زع -ف -ران داخ -ل ال -ب-لد
ال -زع -ف -ران ،اأشس -ار ال-وا‹ باإمكان الشسباب الراغب Úوخارجها.
عبد الغا Êفيل‹ اإ ¤اأنه ‘ ا’سس -ت -ث -م -ار ال-ف-لح-ي وما يشسجع اأك Ìعلى هذه
حان الوقت للعناية بهذا اإ‚از مشس - -ت - -ل - -ة ‘ ه - -ذا الزراعة اŸدرة للربح ،اأن
الصس - -ن - -ف م - -ن ال - -زراع- -ة اÛال ال- - -ذي ي - -ت - -ط - -لب م -دة اإن -ت -اج ال -زع-ف-ران ’
«ب- -ا÷زائ -ر وت -ث -م Úه -ذا معدات تقنية بسسيطة جدا ت -ت -ع -دى شس -ه-ري-ن ب-ع-د اأن
اŸن -ت -وج ال -ف -لح-ي ال-ذي ‘ ح -ف -ر ال -ث-ق-وب وت-وف ÒتÈز ال -زه -رة ال -ت-ي تشس-ب-ه
ي -ن -درج ضس -م -ن ال-زراع-ات مياه السسقي.
” وصسفها حبة الثوم
كما ّ
الصس -ن -اع -ي -ة ال -ت -ح -وي -ل -ي-ة و‘ ذات السس - -ي- -اق ،ت- -ع- -د اŸف-ت-وح-ة ،ح-يث ت-ق-ط-ف
وح- - -ت- - -ى الصس - -ي - -د’ن - -ي - -ة زراع- -ة ن -ب -ت -ة ال -زع -ف -ران اÿي - - - -وط ذات ال - - - -ل- - - -ون
باعتباره مادة تسستخدم ‘ صس- -ع -ب -ة ن -وع -ا م -ا ،ف -ه -ي ا’أح- - -م - -ر وŒم - -ع اإ ¤اأن
–ضس Òا◊ل- - - -وي - - -ات و‘ –تاج اإ ¤اأياد جّد رهيفة تصسبح صسفراء لتتحول بعد
ال- -ط- -ب- -خ و‘ ال -ع -لج -ات ل- -ل- -ت- -ع -ام -ل م -ع زه -رات -ه ،مدة قصسÒة اإ ¤يابسسة ثم
وغÒه - - - - - - - - - - - -ا م- - - - - - - - - - - -ن وشس - -عÒات - -ه ال - -ت- -ي “ث- -ل تسس- - -وق ل- - -ل- - -ع- - -دي - -د م - -ن
اÙصس- - -ول’ ،أن  80األف ا’سس-ت-خ-دام-ات اŸب-اشسرة
اŸسستحضسرات
واŸسستخدمات ا’أخرى» .زه-رة ت-ع-ط-ي ف-ق-ط رطل اأو التحويلية.
و اأك -د اأن -ه ي -جب ال -ع -م -ل م-ن ال-زع-ف-ران ال-ط-ب-يعي،
ع- -ل- -ى ﬁاول- -ة ت- -ك- -ث- -ي -ف ‘ شسكل خيوط تتبل بها

سسوق أهرأسس :سسم Òألعيفة

ت -ن -تشس -ر بسس-رع-ة وسس-ط ت-لك ا÷ن-ة ال-ت-ي
زرع -ت-ه-ا سس-ن-ة ب-ع-د سس-ن-ة« ،صس-دم-ة ق-وي-ة
وع -ج -ز ع -ن ف -ع -ل اأي شس-يء» ،ف-ي-م-ا ك-ان
ا’طفائيون Áنعون انتشسار النÒان اإ¤
ب - -ق - -ي - -ة السس - -ك - -ن - -ات ب - -اأسس - -ف - -ل ا÷ب - -ل
ويحاصسرونها بكل قوة.
ويواصسل اŸتحدث راويا ماأسساته اأنه Ÿا
طلع ضسوء النهار بداأ الدخان ينتشسر حتى
درج-ة ا’خ-ت-ن-اق ،وج-م-رات تشس-ت-ع-ل ه-ن-ا
وهناك ،وهنا فقط يقول اإلياسس «اأدركت
ح - -ج - -م اÿسس - -ارة» ،واأن ا◊ري - -ق ال- -ذي
ضسرب بسستا Êوبقية اŸسساحات با÷وار،
وب -عضس اŸق-اب-ر ال-ع-ت-ي-ق-ة ،واأصس-ب-ح ع-ل-ى
مقربة من اأعمدة نقل التيار الكهربائي،
وقضس- -ى ع- -ل -ى م -ا اسس -ت -ط -اع م -ن ا◊ي -اة
ال -ن-ب-ات-ي-ة وا◊ي-وان-ي-ة واأعشس-اشس ال-ط-ي-ور
والسسحا‹ ،وشسعرت
واأغوار النمل
بياأسس وحزن ،واأنا سساكت اأتاأمل ‘ اأ⁄
كب.Ò

حيؤانات فّرت وأاصشيبت بنؤبة
جنؤن وطيؤر عادت تبحث عن
بيضشها وأاعششاششها ...
وليسس بعيدا عن اإلياسس يصسف اإبراهيم
اأح- -د سس- -ك- -ان اŸن- -ط- -ق- -ة ،ح- -ال -ة ب -عضس
ا◊ي-وان-ات ال-ت-ي ج-ل-ب-وه-ا ’أج-ل ح-راسسة
بسس-ات-ي-ن-ه-م م-ن ال-لصس-وصس وط-يشس وع-بث
ال -ق -ردة اأيضس -ا ،م -ث -ل ال -ك -لب وال-ق-ط-ط
ال -ه -رة ،وي-ق-ول ب-اأن-ه-ا اأصس-ي-بت Ãا يشس-ب-ه
ح -ال -ة ال -هسسÎي -ا ا÷ن -ون-ي-ة ،واأن-ه ’ح-ظ
بعضس الهررة التي كانت ‘ عائلت مع
صس -غ -اره -ا “وء بشس -ك -ل م-زع-ج وﬂي-ف،
وت - -ت- -ح- -رك وك- -اأن- -ه- -ا ف- -ق- -دت ب- -وصس- -ل- -ة
ا’Œاهات.
واأضساف اإبراهيم باأن النÒان ‘ الغالب
ما تتسسبب ‘ هروب ا◊يوانات التي
تزخر بها الطبيعة با÷وار ،مثل قردة
اŸاغو اŸغاربي ،لكن هذه اŸرة يعÎف
ب- - -اأن اÿسس- - -ارة واإن مّسس - - -ت ال- - -بسس- - -اتÚ
واŸزروع- -ات ،اإ’ اأن- -ه- -ا  ⁄ت- -قضس ع -ل -ى
ا◊ي -اة ال -ط -ب -ي -ع-ي-ة ،ب-ل ب-ال-ع-كسس ون-ح-ن

ن -راف -ق -ه ‘ م -ع -اي -ن -ت-ه ل-ب-عضس ال-بسس-اتÚ
اÙروقة’ ،حظنا عودة بعضس الطيور
م- -ث- -ل ال -ي -م -ام وط -ائ -ر ي -ع -رف ﬁل -ي -ا بـ
«ال - -زع - -ط - -وط» ،وك - -اأن- -ه- -ا ت- -ب- -حث ع- -ن
اأعشساشسها تائهة ب Úاأشسجار ﬁروقة ،اأو
رÃا ’إع- -ادة ب- -ن- -اء ح- -ي- -اة ج- -دي -دة’ ،أن
اŸعروف اأن بعضس ا’أنواع النباتية –تاج
اأحيانا للنار حتى تتكاثر ،وهي طبيعة
سس - -ائ - -دة ب Úت - -لك ا’أن - -واع اıل- -وق- -ة،
فالنÒان اأحيانا تكون نعمة وليسست دوما
مصسيبة اأو كارثة.

لمل ‘ مؤاجهة التحديات بعزÁة
ا أ
بدوره رابح الفلح الشساب الصسغ ،Òطلب أان
ننقل انشسغاله ونسسأال من سسيعوضسهم عن كل
تلك اÿسسارة ،وأاضساف بأان عددا من الشسباب
واŸت -ق -اع -دي -ن –م -ل-وا مشس-ق-ة إاع-ادة غ-رسس
أاراضسيهم ا÷بلية وفلحتها ،وأان بعضسهم كان
ي -رع -اه-ا ك-م-ن ي-رع-ى ع-ائ-ل-ت-ه ،وأان نشس-اط-ه-م
ال - -ف- -لح- -ي أاصس- -ب- -ح مصس- -در رزق- -ه- -م وق- -وت
أاط- -ف- -ال- -ه- -م ،يسسÎزق- -ون ‡ا ت- -ق- -دم- -ه ت- -لك
البسسات ،Úوأانه اجتهد وجلب اŸاء من مسسافة
تبعد عن بسستانه لـ  6كيلومÎات كاملة وسسط
الغابة وا÷بل ،ولكنه وجد نفسسه اليوم مفلسسا.
وأاوضسح «رابح» أانه حاول أان يلتقي برئيسس
البلدية لنقل انشسغاله ويسسأاله عمن يعوضسه عن
كل تلك اÿسسارة ،لكنه ‘ الوقت نفسسه ⁄
ييأاسس وأاعلن –ديه لكل مصسيبة ،وتعهد بأان
من كان سسببا ‘ الكارثة ،زاده دفعا على أان
يعود للجتهاد أاك ،Ìوأان ما حصسل قد يحدث
ب -ف -ع -ل أام-ر ط-ب-ي-ع-ي م-ث-ل اأ’م-ط-ار وا‚راف
الÎبة وما شسابه ،وهو يعني أان التوقف عن
العمل وفلحة ا÷بل ،بات أامرا مفروغا منه،
فهو لن يسستسسلم ،ولكن طلبه الوحيد اŸزيد
من العون ‘ تعويضس بعضس اÿسسائر خاصسة
اأ’شسجار اŸثمرة ،وخراطيم نقل اŸاء من
ال-ي-ن-اب-ي-ع ف-ق-ط ،وأايضس-ا شسّ-ق ب-عضس ال-ط-رقات
وت-ه-ي-ئ-ة اŸوج-ود م-ن-ه-ا ،ح-ت-ى تسس-ه-ل ع-ل-ي-ه-م
ا◊رك -ة وال -ت -ن -ق -ل وال -وصس -ول إا ¤بسس -ات-ي-ن-ه-م
وحيواناتهم ،وهم سسيواصسلون ا÷هد ما بقي
منهم عصسب واحد ينبضس با◊ياة.

لسشبؤع
ششرع ‘ اسشتغÓله نهاية ا أ

خط بحري جديد لنقل اŸسصافرين ب Úالعاصصمة وشصرشصال

لسشبؤع ‘ Œسشيد اŸرحلة
ششرعت اŸؤؤسشسشة الؤطنية للنقل البحري نهاية ا أ
التجارية للخط البحري ا÷ديد الرابط ما ب Úالعاصشمة وششرششال مرورا Ãدينة
تيبازة Ãعدل رحلت Úيؤميا يؤمي ا÷معة السشبت من كل أاسشبؤع لتمكÚ
اŸصشطاف Úالراغب ‘ Úالتنقل من وإا ¤ششرششال وتيبازة من السشتمتاع Ãزايا
النقل البحري من جهة ،والتهرب من هاجسس الزدحام اŸروري الرهيب من جهة
أاخرى.

تيبازة  :عÓء ملزي
رسست ال -ب -اخ -رة ال -ت -اب -ع -ة
ل-لأسس-ط-ول ال-وط-ني للنقل
البحري والتي تسسع لـ350
راك- -ب- -ا Ãي- -ن- -اء شس- -رشس -ال
ق -ادم -ة م -ن ال-ع-اصس-م-ة ‘
اأول رح -ل -ة Œاري-ة ت-رب-ط
اŸي-ن-ائ Úت-زام-ن-ا وب-داي-ة
موسسم ا’صسطياف ،وذلك
ع - - -قب اإن- - -ه- - -اء ا÷ه- - -ات
اŸعنية ıتلف Œاربها
اŸي - -دان - -ي- -ة اŸت- -ع- -ل- -ق- -ة
ب-ال-كشس-ف ع-ن الصس-ع-وب-ات
ال -ت -ق -ن -ي -ة اÙت -م -ل-ة م-ن
ح -يث ال -رسس -و وال -ت -وق -يت
وظروف اإنزال واسستقبال
الركاب بحيث اأجريت يوم
ا’أرب -ع -اء اŸنصس-رم رح-ل-ة
Œريبية ‘ هذا اŸنحى
“ت
اإ ¤ميناء تيبازة اأين ّ
ا’شسارة ا ¤اإنهاء ›مل
الÎت - -ي - -ب - -ات ال - -ت- -ق- -ن- -ي- -ة
اŸت -ع -ل -ق-ة ب-اع-ت-م-اد ه-ذا
اÿط ‘ ،ح Úكانت ذات
الباخرة قد رسست Ãيناء
شس- - -رشس- - -ال ي- - -وم السس- - -بت
ال - -ف- -ارط ‘ اإط- -ار ن- -فسس
اŸهمة.
‘ ك - -ل اŸوع - -دي- -ن ⁄
يفوت الفضسوليون الفرصسة
و“ّك - -ن- -وا م- -ن اك- -تشس- -اف

الباخرة عن قرب مع اأخذ
صس - -ور ت - -ذك - -اري - -ة ب - -ه - -ا،
واأع-رب ع-دي-د اÎŸددي-ن
ع- -ل- -ى ك- -ل م- -ن م- -ي -ن -ائ -ي
شس - -رشس- -ال وت- -ي- -ب- -ازة ع- -ن
سس- -روره- -م وارت- -ي- -اح- -ه- -م
ب- - -اف- - -ت- - -ت - -اح ه - -ذا اÿط
بالرغم من ارتفاع تسسعÒة
ال- -ن- -ق- -ل وك- -ون ال -ت -وق -يت
اŸع- -ت -م -د ي -خ -دم سس -ك -ان
العاصسمة بالدرجة ا’أو.¤
وقال العديد ‡ن التقته
«الشس -عب» Ãي -ن -اء ت -ي -ب-ازة
،ب - -اأّن ا◊دث سس - -ي - -وؤسسسس
ل -ن -م-ط ج-دي-د م-ن اأ‰اط
ا’صس -ط -ي -اف ب -اŸن -ط -ق -ة
عقب بروز اإزدحام شسديد

ب-ط-رق-ات-ه-ا ط-ي-لة اŸوسسم
كما اأّنه يÈز وجها مهما
م-ن ال-رف-اه-ي-ة السس-ي-اح-ي-ة
التي كان يحلم بها سسكان
اŸنطقة من ذي قبل.
وعن ا’أسسعار اŸعتمدة
ب - - - - -ه- - - - -ذا اÿط ق- - - - -الت
مصس- -ادرن -ا ب -اأّن اŸسس -اف -ة
ال -ف -اصس -ل -ة ب Úال -ع-اصس-م-ة
وت -ي -ب -ازة ي -ت -م اح-تسس-اب-ه-ا
ب ـ  5 0 0د ج ‘ ح Ú- - - - - - - - - -
سستضساف  300دج للمسسافة
ال- -ف- -اصس- -ل- -ة ب Úشس -رشس -ال
وت - -ي - -ب- -ازة ل- -تصس- -ل ب- -ذلك
التسسعÒة اŸعتمدة ما بÚ
ال -ع -اصس -م -ة وشس-رشس-ال اإ¤
 800دج.
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بعد توقف قارب ألعام Úبسسبب سسرقة وتعطل كوأبله

الشسروع قريبا ‘ تهيئة «تليفريك» سسرايدي ـ عنابة
ب ع د أأ ن ي ئ س س س س ك ا ن ب ل د ي ة س س ر أ ي د ي ب ع ن ا ب ة  ،م ن ع و د ة أ ◊ ي ا ة أإ  ¤أ  Ÿص س ع د أ ل ه و أ ئ ي  ،أ ل ذ ي ي ع د م ن أأ ‚ ع و س س ا ئ ل
أ ل ن ق ل ل ق ا ط ن ي ت ل ك أ  Ÿن ط ق ة  ’ ،س س ي م ا أ ل ت  Óم ي ذ و أ ل ط ل ب ة ‘ ف ص س ل أ ل ش س ت ا ء م ع ت س س ا ق ط أ ل ث ل و ج  ،ق ر ر ت أأ خ  Òأ
أ ل س س ل ط ا ت أ ل و ’ ئ ي ة أإ ع ا د ة ت ه ي ئ ة و ت اأ ه ي ل « أ ل ت ل ي ف ر ي ك » أ  Ÿت و ق ف ع ن أ ل ن ش س ا ط م ن ذ م ا ي ق ا ر ب أ ل ع ا م . Ú

عنابة :هدى بوعطيح

ن- - -اشس- - -د سس - -ك - -ان سس - -راي - -دي
اŸسسوؤول Úلأجل اإعادة بعث
ا◊ي -اة لـ»ال -ت -ل -ي -ف-ريك» ال-ذي
ي -ع -رف شس-ل-ل ت-ام-ا م-ن-ذ فÎة
ط -وي -ل -ة ،بسس-بب ع-طب ت-ق-ن-ي
اأصس - -اب ك - -واب - -ل ال- -ك- -ه- -رب- -اء
واÙركات الرئيسسية ،ليبقى
ع -ل -ى ح -ال -ه بسس -بب ت -ك -ال-ي-ف
الصس- -ي- -ان- -ة ،وال- -ت- -ي ق -درت -ه -ا
اŸوؤسسسس -ة ال -ع -م-وم-ي-ة ل-ل-ن-ق-ل
ا◊ضس- -ري اآن- -ذاك بـ  2مليون
دي- -ن- -ار ج- -زائ -ري ح -الت دون
اإعادة تشسغيله.
واأف- - - -اد مصس- - - -در م- - - -ط - - -ل - - -ع
لـ»الشس -عب» اأن اإع -ادة ت -اأه -ي-ل
اŸصسعد الهوائي سستنطلق ‘
القريب العاجل ،على اأن يتم
النتهاء منه مع نهاية السسنة
ا÷اري -ة ل -ي -ك -ون –ت خ-دم-ة
سسكان بلدية سسرايدي ،واأشسار
مصس - - - -درن - - - -ا اإ ¤اأن- - - -ه ” ‘
السس-اب-ق السس-ت-ن-جاد Ãوؤسسسسة
فرنسسية
«اأوم- - -اف- - -اسس- - -ك- - -ي» ،وال - -ت - -ي
اشسÎطت مسس -ت -ح -ق-ات م-ال-ي-ة
ضس -خ -م -ة ق -درت بـ  20مليون
دي- -ن- -ار ل- -ت- -ج- -دي- -د الأج- -ه -زة
والكوابل التي تعرضست للتلف،
حيث  ⁄تتمكن موؤسسسسة النقل
ا◊ضس-ري م-ن دف-ع ت-ك-ال-ي-ف-ه-ا
بسسبب ضسائقة مالية كانت “ر
بها ،على اعتبار اأن اŸداخيل
السسنوية للتليفريك ل تغطي
ن - -ف - -ق- -ات الصس- -ي- -ان- -ة واأج- -ور
العمال ،وهو ما اأدى اإ ¤تاأخر
ت -ه -ي -ئ-ة اŸصس-ع-د ال-ه-وائ-ي ‘
اأوانه.

وق- -د ” الت- -ف -اق م -ع شس -رك -ة
اأج -ن -ب-ي-ة ج-زائ-ري-ة تضس-م اأكÌ
م - -ن  ٤0اإط - -ارا ﬂتصس - -ا ‘
›ال الصس- - - -ي- - - -ان- - - -ة ،لأج - - -ل
النطلق مباشسرة ‘ صسيانته،
واإع- -ادة ب- -ع- -ث- -ه م- -ن ج- -دي -د،
لسسيما واأنه يسساهم ‘ نقل
اأك Ìمن  2000مواطن ،ناهيك
ع -ن ت-ك-ت-ي-ف ا◊راسس-ة بسس-بب
ت -ع -رضس ك -واب -ل-ه ال-ك-ه-رب-ائ-ي-ة
ل-لسس-رق-ة م-ن ط-رف عصس-ابات
›ه -ول-ة ،ح-يث ك-انت تسس-ج-ل
اŸصس -ال -ح سس -رق -ة م -ا ي-ق-ارب
 300م Îمن الكوابل ،بخسسارة
ت -ق -در بـ  200م-ل-ي-ون سس-نتيم،
ن -اه -يك ع -ن م -ب-ال-غ الصس-ي-ان-ة
التي تتكبدها الإدارة ،واŸدة

ال-زم-ن-ي-ة ال-ت-ي ي-اأخ-ذه-ا طلب
صس - -ن - -اع- -ة ك- -واب- -ل اŸصس- -ع- -د
ال- - -ه- - -وائ- - -ي ك- - -ون الشس- - -رك - -ة
اŸصس - -ن - -ع - -ة ل - -ه اأج - -ن - -ب - -ي- -ة،
ب- - -الإضس- - -اف - -ة اإ ¤سس - -ع - -ره - -ا
الباهظ.
وسسيمكن اإعادة تاأهيل وتهيئة
اÿط الرابط ب Úسسرايدي ـ
ع -ن -اب -ة م -ن فك اÿن-اق ع-ل-ى
سسكان بلدية سسرايدي ،والذين
ي- -ن -ت -ظ -رون تشس -غ -ي -ل -ه ب -ف -ارغ
الصس Èعلى اعتبار اأنه وسسيلة
ن- -ق- -ل اأسس- -اسس- -ي- -ة وضس- -روري- -ة
ب -ال -نسس -ب -ة ل -ه -م ،بسس -بب شس-ب-ه
غ- - -ي- - -اب ◊اف - -لت ال - -ن - -ق - -ل
وسسيارات الأجرة التي ترفضس
اجتياز الطريق ا÷بلي ،الذي

ي-ن-ع-زل ك-ل-ي-ا ‘ فصس-ل الشس-تاء
بسس- -بب ال- -تسس -اق -ط ال -ك -ث -ي -ف
للثلوج باأعا‹ جبا‹ الإيدوغ،
وان -ق -ط -اع ال -ط-رق ال-رئ-يسس-ي-ة
وال -ف -رع -ي -ة ن -ت -ي -ج-ة اإ‚راف
الأت- -رب- -ة م -ا يسس -ت -غ -رق وق -ت -ا
ط- -وي -ل لإصس -لح -ه ،ح -يث اأن
ال -ت -ي -ل -ف -ريك ي-خ-تصس-ر ال-وقت
واŸسسافة.
وŒدر الإشس - -ارة اأن وسس - -ي- -ل- -ة
ال -ت -ن -ق-ل ه-ذه ه-ي ذات ط-اب-ع
سسياحي متكونة من  62عربة
ل- -ن- -ق- -ل اŸسس- -اف- -ري- -ن ،ع- -ل -ى
مسسافة  ٤كيلومÎات Ÿدة 15
دقيقة فقط ب Úبلديتي عنابة
وسسط ـ سسرايدي قبالة اأعا‹
الولية ،ويوظف  ٤9عامل.

ر ئ ي س س أ ل ب ل د ي ة ي ع د ب اإ ن ه ا ء أ ’أ ز م ة و  Œد ي د ش س ب ك ا ت أ ل ر ب ط

سسكان قرية «شسندر» بالناصسرية يطالبون بضسمان حصستهم من مياه الشسرب
أ ع ت ص س م أأ م س س  ،أ ل ع ش س ر أ ت م ن م و أ ط ن ي ق ر ي ة ش س ن د ر أأ م ا م م ق ر ب ل د ي ة أ ل ن ا ص س ر ي ة ش س ر ق ب و م ر د أ س س ل ل م ط ا ل ب ة ب ت و ف Ò
مياه ألشسرب مع بدأية فصسل ألصسيف ودخول مرحلة جديدة من ظاهرة ألتذبذب ‘ عملية ألتموين ألعادي
ب ه ذ ه أ  Ÿا د ة أ ◊ ي و ي ة  ،ف ي م ا ر ب ط ر ئ ي س س أ ل ب ل د ي ة ب و ع  Óم ش س م ا ’ أ ’أ ز م ة أ ◊ ا ل ي ة  Ãش س ك ل أ ل ر ب ط أ ل ع ش س و أ ئ ي
وألسسرقة ألتي يقوم بها بعضس ألفÓح Úلسسقي ﬁاصسيلهم ألزرأعية..

بومرداسس..ز /كمال
ب- - -دأات أازم- - -ة م - -ي - -اه الشس - -رب ت - -ثﬂ Òاوف
اŸواط -ن ‘ Úع -دد م -ن م -ن -اط -ق ب -وم-رداسس
خ-اصس-ة ال-ن-ائ-ي-ة م-ن-ه-ا ن-ت-ي-ج-ة صس-ع-وب-ة إاي-ج-اد
معادلة متوازنة ب Úكمية اŸياه اıصسصسة
للتوزيع والعدد السسكا ÊاŸتزايد ع Èبلديات
ب -وم -رداسس وت -أاخ-ر Œسس-ي-د ج-م-ل-ة اŸشس-اري-ع
اŸسسجلة من قبل مديرية الري التي زادت من
صس -ع -وب -ة اŸه-م-ة وت-ف-اق-م األزم-ة خ-لل ه-ذه
الفÎة من السسنة ،وهي الدوافع التي قادت
سس -ك -ان ق -ري -ة شس -ن -در ل-لح-ت-ج-اج واŸط-ال-ب-ة
بتحسس Úالوضسعية وتوف Òمياه الشسرب بطريقة
عقلنية.
‘ ت-ع-ل-ي-ق-ه ع-ل-ى ال-قضس-ي-ة وا◊ل-ول اŸقÎحة
لسسكان القرية ،كشسف رئيسس بلدية الناصسرية
متحدثا لـ»للشسعب» أان األزمة ا◊الية سسببها
ال -رب-ط غ Òال-ق-ان-و Êوالع-ت-داء ع-ل-ى ال-ق-ن-اة
ال- -رئ- -يسس- -ي- -ة ال- -ت- -ي ت -زود السس -ك -ان م -ن ق -ب -ل

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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سسكان بلدية ع ÚالÎك يناشسدون بوضسياف التدخل

وجه سسكان بلدية عÚ
ألÎكي ‘ و’ية عÚ
ألدفلى ،ندأء
أسستعجاليا لوزير ألصسحة
قصسد ألتدخل للتخفيف
من معاناتهم أليومية ألتي
حصسروها ‘ أنعدأم سسيارة
إأسسعاف وغياب أŸدوأمة
ألطبية ‡ا يجعلهم
يكابدون هاجسس تسسجيل
حا’ت مرضسية
أسستعجالية قد ينتهي بها
’مر إأ ¤ألهÓك.
أ أ

ت- -خ- -وف- -ات ه- -ؤولء ت- -ن -ق -ل -ن -ا
«الشس -عب» ع-ل-ى لسس-ان سس-ك-ان
اŸن - -ط - -ق - -ة ذات ال - -ط - -اب - -ع
السسياحي والتي مازلت رهينة
ﬂاوف صس- - - -ح- - - -ي - - -ة حسسب
أاق -وال -ه -م اŸت -ذم -رة .وال -ت-ي
أاع -زوه -ا إا ¤ان -ع -دام سس-ي-ارة
اإلسس-ع-اف ب-ال-ع-يادة اŸتعددة
اÿدم- -ات Ãرك- -ز ال- -ب -ل -دي -ة
وال -ت -ي ك-ل-ف إا‚ازه-ا أام-وال
ط- -ائ- -ل- -ة ب- -ه- -دف ال- -ت- -ك- -ف -ل
ب- - - -إانشس - - -غ - - -الت السس - - -ك - - -ان
واŸرضس- - - -ى ع- - - -ل- - - -ى وج - - -ه
اÿصس- - - - - - - - - - - - - - - - - -وصس حسسب
تصس -ري -ح -ات -ه-م ال-ن-اق-م-ة ع-ن
الوضسع الذي ما فتئ يتفاقم
يوميا ‘ ظل حالة الصسمت
اŸطبقة من طرف ا÷هات
اŸعنية بالقطاع.

يحدث هذا حسسب ﬁدثينا
‘ وقت ” رفع فيه اإلنشسغال
لدارات اŸت -ع -اق-ب-ة
م -رارا ل  -إ
على القطاع اŸركزي الذي
ط-م-أان-ه-م ‘ ع-دة م-ن-اسس-ب-ات
لكن لشسيء –قق بالرغم من
بعد اŸنطقة عن مسستشسفى
مليانة باإلضسافة إا ¤صسعوبة
ن- - -ق - -ل اŸرضس - -ى ‘ ح - -ال - -ة
إاسس -ت -ع -ج -ال -ي-ة وسس-ط ا÷ب-ال
واŸناطق الوعرة.
م- -ن ج- -ه- -ة أاخ -رى  ⁄ي -ت -وان
ه -ؤولء ‘ رف -ع انشس -غ -الت -ه-م
ال-ه-ام-ة واŸت-م-ث-ل-ة ‘ غ-ي-اب
اŸداوم -ة واŸن-اوب-ة ال-ل-ي-ل-ي-ة
ح-يث ي-ن-ق-ط-ع نشس-اط العيادة
اŸتعددة اÿدمات مع نهاية
السس - -اع - -ة ال - -راب- -ع- -ة مسس- -اء،

واإلنعدام الكلي ألي نشساط
ط - -ب- -ي خ- -لل أاي- -ام ن- -ه- -اي- -ة
األسس -ب -وع‡ ،ا ي -ج-ع-ل ه-ؤولء
ع -رضس -ة ل-ل-ح-وادث وا◊الت
اإلسستعجالية .وهو ما يعرضس
لخطار التي قد
اŸرضسى ل أ
تؤودي إا ¤الوفاة كما شسهدته
اŸنطقة ‘ مناسسبات فارطة
يشسﬁ Òدثونا.
وأامام هذه الوضسعية وإا◊اح
أاب -ن-اء اŸن-ط-ق-ة واŸن-ت-خ-بÚ
اÙلي ،Úيناشسد هؤولء وزير
ال -ق -ط -اع ب -ت -ف -ه-م م-ط-ال-ب-ه-م
اŸشس -روع -ة ك-ون أان ال-ب-ل-دي-ة
ع -اج -زة ع-ل-ى إاق-ت-ن-اء سس-ي-ارة
إاسس- - -ع- - -اف ‘ ظ- - -ل ع- - -ج- - -ز
مزانيتها ا◊الية.

ع Úالدفلى :و.ي .أاعرايبي

’شسغال
’سسكان يتم تدريجيا حسسب نسسبة أ أ
أ إ

إاجـراء القرعة لقائمة الطعن للمسستفيدين
م ـ ـ ـن  265مسسكـ ـ ـ ـن اجتم ـ ـ ـاعي بخنشسلـ ـ ـ ـة
أأ ج ر ي ت  ،ب ا ل ق ا ع ة
أŸتعددة ألرياضسات
 Ãد ي ن ة خ ن ش س ل ة  ،أأ و ل
أأ م س س  ،ع م ل ي ة أ ل ق ر ع ة
أÿاصسة بـ 265سسكن
أ ج ت م ا ع ي أإ ي ج ا ر ي
أŸنبثقة عن درأسسية
طعون قائمة ألسسكن
أŸوزعة قبل سسنتÚ
من حصسة 3800
مسسكن عمومي
أإ ي ج ا ر ي « أ ج ت م ا ع ي » .
و” ‘ هذا اإلطار ،تسسخÒ
ك - -ل اإلم- -ك- -ان- -ي- -ات اŸادي- -ة
وال-بشس-ري-ة ،وب-حضسور ﬁضسر
قضسائي و‡ثل Úعن مصسالح
ال - -دائ - -رة ودي - -وان الÎق - -ي- -ة
والتسسي Òالعقاري ،إا ¤جانب
اخ- - - -ت- - - -ي - - -ار ‡ث - - -ل Úع - - -ن
اŸسس - -ت- -ف- -ي- -دي- -ن لخ- -ت- -ي- -ار
األظرفة.
مواقع السسكنات ﬁل إاجراء
ال -ق-رع-ة م-وزع-ة ع-ل-ى ث-لث-ة
أام - -اك - -ن ،ج - -زء ب - -اŸدي - -ن- -ة
ا÷ديدة طريق العيزار وجزء
ب- - -ا◊ي ا÷دي - -د ع - -م - -ارات

ف - -رن - -ق - -ال ،وا÷زء ال- -ث- -الث
بالواجهة العمرانية ا÷ديدة
بطريق مسسكيانة.
وكشس - - -ف رئ - - -يسس ال- - -دائ- - -رة
مصسطفى سسبيع عقب انتهاء
ع -م -ل -ي -ة ال-ق-رع-ة ‘ ح-دي-ث-ه
لـ»الشس- - -عب» ،ح- - -ول ت- - -اري - -خ
إاسس-ك-ان ه-ؤولء اŸسس-ت-ف-يدين،
أان ع -ددا م -ع -تÈا م -ن ه-ؤولء
اŸسس -ت -ف -ي -دون سس -يسس -ت-ل-م-ون
سس- -ك- -ن- -ات- -ه- -م ‘ األسس- -اب- -ي -ع
ال - -ق - -ادم - -ة ب- -ع- -د ع- -م- -ل- -ي- -ة

التخليصس.
وأاوضس- - - - -ح ،أان ج- - - - -زء م - - - -ن
السسكنات منتهية األشسغال بها
بنسسبة  ،٪100وجزء ما زال
‘ ط- - - -ور اإل‚از ب- - - -ح - - -يث
سس- - -تشس - -رع مصس - -ال - -ح دي - -وان
الÎق -ي-ة وال-تسس-ي Òال-ع-ق-اري،
‘ مراسسلة اŸسستفيدين من
أاجل عملية التخليصس على أان
يتم اإلسسكان بصسفة تدريجية
كلما انتهت األشسغال Ãواقع
العمارات.

تطلقها جمعية «صسحة سسيدي ألهوأري»

ال- -ف- -لح ،Úاألم -ر ال -ذي اح -دث ت -ذب -ذب -ا ‘
عملية التموين العادية التي كانت قبل حلول
فصسل الصسيف ،مشسÒا ‘ هذا اÿصسوصس «أان
اŸنطقة اسستفادت من مشسروع لربطها بشسبكة
مياه الشسرب سسنة Ã 2013بلغ إاجما‹ قدره
 1.3مليار سسنتيم للقضساء على أازمة العطشس،

أحتجاجات على أنقطاع أŸياه

سسكان قرية أاو’د أاعمر بتوزيانت يغلقون مقر البلدية
أاقدم ،صسباح أامسس ،سسكان مشستة أاولد أاعمر التابعة لبلدية تاوزيانت غرب عاصسمة الولية
خنشسلة ،على بعد  30كيلوم Îغربا ،على غلق مقر البلدية ومنع اŸوظف Úمن الدخول
احتجاجا منهم على انعدام اŸياه الشسروب وانقطاعها عن قريتهم منذ أاك Ìمن ثلثة أاشسهر.
وطالب اÙتجون ،من السسلطات اÙلية البلدية والولئية ضسرورة اللتفاتة إا ¤قريتهم
وحل مشسكلة انقطاع اŸياه الغائبة على حنفياتهم منذ أاك Ìمن ثلثة أاشسهر ألسسباب يجهلونها،
منددين Ãا أاسسموه ا◊قرة والتهميشس ‘ حق قريتهم.
«الشسعب» حاولت التصسال Ãدير ا÷زائرية للمياه ورئيسس بلدية تاوزيانت للحصسول على
توضسيحات حول هذه اŸشسكلة لكن دون جدوى.

خنشسلة :سسكندر ◊جازي

ل -ك-ن ظ-اه-رة السس-رق-ات ح-الت دون اسس-ت-م-رار
عملية التموين اŸنتظم مثلها مثل باقي أاجزاء
البلدية التي يتم “وينها من أابار واد سسيباو
ببلدية تادمايات..
وعن ا◊لول اŸمكنة للزمة ،أاكد رئيسس البلدية
«أان السس -ل -ط-ات اÙل-ي-ة ات-خ-ذت ح-ل-ول م-ؤوق-ت-ة
ل-ت-م-وي-ن السس-ك-ان ب-الصس-ه-اري-ج إا ¤غ-اي-ة معا÷ة
اÿلل ،ونفسس األمر بالنسسبة لباقي قرى البلدية
كورياشسة ،تيعشساشست ،علي موسسى وغÒها ،حيث
يتم حاليا Œديد القنوات الرئيسسية التي “ون
ال-ب-ل-دي-ة ان-ط-لق-ا م-ن ت-ادم-ي-ات وك-ذا السس-لسس-ل-ة
اŸمتدة حتى بلدية تيمزريت والقرى ا÷نوبية
من الناصسرية ،وشسبكة أاخرى منتظرة من نظام
سسد تاقصسبت.
ي -ذك -ر أان ال -ن -ق -ط -ة ال -ت -ي أاف-اضست ك-أاسس سس-ك-ان
واحواشس قرية شسندر بالناصسرية ،هو ÷وء أاحد
اŸواط -ن Úال -غ-اضس-ب Úإا ¤نشس-ر صس-ورة لشس-اح-ن-ة
صسهريج تابعة للبلدية وهي تقوم بسسقي حقول
ال -ع -نب ب -دل م -ن ت -ف -ري -غ -ه-ا ‘ آاب-ار اŸواط-نÚ
Ÿواج -ه -ة أازم -ة ال -ع -طشس ،وه -ي ا◊ادث -ة ال -ت-ي
أاكدها رئيسس البلدية ‘ تصسريحاته دون الكشسف
عن طبيعة اإلجراءات اŸتخذة.

ورشسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة تكويني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة بوهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـران

أأ ط ل ق ت أ  Ÿد ر س س ة  -أ ل و ر ش س ة ÷ م ع ي ة « ص س ح ة س س ي د ي أ ل ه و أ ر ي » ب و ه ر أ ن
أأ م س س  ،أ ل د و ر ة أ ل ت ك و ي ن ي ة أ ل ـ  › ‘ 1 6ا ل أ ل ب ن ا ء و أ ل  Îم ي م أ ل ت ق ل ي د ي
ل ل ب ن ا ي ا ت أ ل ق د  Áة  ،ل ف ا ئ د ة  7 0م ّ Îب ص س ا م ن ط ل ب ة ق س س م أ ل ه ن د س س ة أ  Ÿد ن ي ة
وحرفي Úومهندسس Úمعماري ،Úينحدرون من ﬂتلف و’يات ألوطن.
الورشسة وغÒها ،وذلك على ج- - - - -رى إادم - - - -اج - - - -ه - - - -م ‘
مسس- - -ت - -وى م - -ق - -ر اŸدرسس - -ة اŸؤوسسسس-ات اŸك-ل-ف-ة ب-إاع-ادة
وحسسب رئ- - -يسس ا÷م- - -ع - -ي - -ة الورشسة التي تÎبّع على موقع الع-ت-ب-ار ل-ل-ع-م-ارات القدÁة
ب -ري-كسس-ي ك-م-ال لـ»الشس-عب» 6 ،آالف م Îمربع بقلب ا◊ي للمدينة.
ف-إان ال-دورة ال-ت-ك-وي-ن-ي-ة ال-ت-ي الشس -ع -ب -ي لسس -ي -دي ال-ه-واري ،ا÷معية تأاسسسست عام 1991
ت- -دوم أاسس- -ب- -وع ،Úه- -دف- -ه- -ا حيث تتمركز معظم اŸواقع م - -ن ق - -ب - -ل ›م - -وع - -ة م - -ن
ت -دع -ي -م سس -وق الشس -غ -ل ب -ي-د واŸع-ا ⁄ال-ت-اري-خ-ي-ة Ÿدي-ن-ة اŸت- -ط- -وع Úم- -ن ضس -م -ن -ه -م
أاطباء و‡رضسون ومهندسسون
ع -ام -ل -ة م -ؤوه -ل -ة خ -اصس -ة ‘ وهران.
“ت تعبئتهم من
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ّ
األثرية القدÁة.
ال -ت -ي ف -ت -حت ‘ م -اي  2003أاجل إاعادة العتبار للموقع
ت- - -تضس - -م - -ن ال - -دروسس ع 5 ÈباŸسستشسفى القد Ëأازيد من التاريخي للحمامات الÎكية
ورشس-ات ن-ظ-ري-ة وت-ط-ب-ي-ق-ي-ة 600 ،شس -اب ‘ ،ت -خّصس -صس-ات واŸسس - -تشس- -ف- -ى ال- -عسس- -ك- -ري
تشسمل أاسساسسا تاريخ الهندسسة ال- -ب- -ن- -اء ال -ت -ق -ل -ي -دي ون -حت ال- -ق- -د« Ëب- -ودانسس» ،ال- -ذي
اŸع- -م -اري -ة وط -رق ت -دع -ي -م ا◊ج -ر وا◊دادة وال -ن -ج -ارة ي - -ع - -ود ت- -اري- -خ إانشس- -ائ- -ه إا¤
الشس -رف -ات وت-ق-ن-ي-ات ا÷بسس واÿي - -اط - -ة ال - -ت - -ق - -ل- -ي- -دي- -ة ا◊ق - -ب - -ت Úال - -ع - -ث - -م - -ان - -ي- -ة
واŸواد ال- -ت- -ق- -ل- -ي -دي -ة وأام -ن وال-عصس-ري-ة وغÒه-ا ،نصس-فهم والفرنسسية.

وهران/براهمية مسسعودة

أإلثن ١7 Úجويلية  ٢٠١6م
ألموأفق لـ١3ششوأل  ١437هـ

من مراسسلينا

أ’سستغÓل أŸفرط للعقار بسسكيكدة يرهن أ’سستثمار ألفÓحي أŸشساريع

وضسعـيـت معقدة  ⁄تسسو وأاك Ìمن أالفي ملف مؤوجل ا ¤إاشسـعـ ـار آاخـر

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

ألعدد
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عمارة رقم  ٨٨بحي أ’خوة بليلي

الشسرفات واألسسقف تنهار والÎميم مازال بعيًدا

تعرضس ألعقار ألفÓحي بو’ية سسكيكدة ،خÓل ألعشسر سسنوأت أ’خÒة أ ¤عمليات أقتطاع معتÈة،
وه -ذأ ‘ أط -ار ت -ل-ب-ي-ة م-ت-ط-ل-ب-ات أ‚از مشس-اري-ع ﬂت-ل-ف-ة ،بسس-بب أل-ن-قصس أŸسس-ج-ل ،ألشس-يء أل-ذي أدى أ ¤ت-ق-لصس
أŸسساحات ألفÓحية أŸسستغلة ،وأثر سسلبا على أ’نتاج ألفÓحي ،من بينها أŸشساريع ألتنموية ذأت ألطابع ألعمومي،
’‰اط،وأŸشساريع ألهيكلية وألقاعدية ،ع-ل-ى غ-رأر أل-ط-ري-ق ألسس-ي-ار شسرق غرب،
ك-اŸشس-اري-ع ألسس-ك-ن-ي-ة أıت-ل-ف-ة أ أ
وأزدوأج -ي -ة خ -ط ألسس-ك-ة أ◊دي-دي-ة““ ،رمضس-ان ج-م-ال““ ع-ن-اب-ة ،أضس-اف-ة أ ¤أزدوأج-ي-ة وت-وسس-ي-ع ﬂت-ل-ف أل-ط-رق
ألوطنية وألو’ئية Ãختلف ألبلديات ،وأŸشساريع أ’سستثمارية ،وهي مشساريع ﬂتلفة ÿلق مناطق صسناعية
س فÓحية ،ناهيك عن ألسسكنات غ Òألشسرعية ،ألتي يعا Êمنها ألعقار ألفÓحي بالو’ية،
جديدة فوق أرأض ٍ
’مر ألذي يعيق عملية ألتسسوية.
خاصسة أŸسستثمرأت أ÷ماعية ،أ أ

سسكيكدة :خالد العيفة

على غرأر ألطريق ألسشيار ششرق غرب،
وأزدوأج - -ي- -ة خ- -ط ألسش- -ك- -ة أ◊دي- -دي- -ة،
““رمضش- -ان ج- -م- -ال““ ع- -ن -اب -ة ،أضش -اف -ة أ¤
أزدوأجية وتوسشيع ﬂتلف ألطرق ألوطنية
وألولئية Ãختلف ألبلديات ،وأŸششاريع
ألسشتثمارية ،وهي مششاريع ﬂتلفة ÿلق
م -ن -اط -ق صش -ن -اع -ي -ة ج -دي-دة ف-وق أرأضٍض
فÓ- -ح- -ي- -ة ،ن -اه -يك ع -ن ألسش -ك -ن -ات غÒ
ألشش -رع -ي -ة ،أل -ت -ي ي -ع -ا Êم -ن -ه -ا أل -ع -ق -ار
أل-فÓ-ح-ي ب-ال-ولي-ة ،خ-اصش-ة أŸسشتثمرأت
أ÷م -اع -ي -ة ،أألم -ر أل -ذي ي -ع -ي -ق ع-م-ل-ي-ة
ألتسشوية.
فالقفزة ألنوعية ألتي تششهدها ألولية
‘ قطاع ألسشكن ،باإلضشافة أ ¤تسشارع
أل-ن-م-و ألق-تصش-ادي وألج-ت-م-اع-ي ع-وأمل
Œع - -ل ه - -ذأ أل- -ع- -ق- -ار ع- -رضش- -ة ل- -ب- -عضض
ألقتطاعات ألجبارية ألتي ل مفر منها،
وم - - -ن أج- - -ل ألسش- - -ت- - -درأك وت- - -ع- - -ويضض
أŸسشاحات للرفع من كمية ألنتاج من
سشنة أ ¤أخرى لتحقيق ألكتفاء ألذأتي،
ترى ÷نة ألفÓحة على مسشتوى أÛلسض

ألشش- -ع- -ب- -ي أل- -ولئ- -ي ،أن -ه ي -ت -وجب ع -ل -ى
أل-ق-ائ-م Úع-ل-ى أل-ق-ط-اع أل-فÓ-ح-ي أيجاد
ح -ل -ول ب -دي -ل -ة ،وأŸت -م -ث -ل-ة دون ششك ‘
تفعيل آأليات خلق ﬁيطات ومسشتثمرأت
جديدة ،كالتنسشيق ب ÚأŸصشالح أŸعنية
ل- -تسش- -وي -ة أل -وضش -ع -ي -ات أل -ع -ال -ق -ة ،قصش -د
أ◊صشول على أوعية عقارية على غرأر
أŸسشتثمرأت فوق ألرأضشي ألغابية ،وألتي
 ⁄ت -ع -د غ -اب -ي -ة م-ن-ذ م-دة ط-وي-ل-ة ،وك-ذأ
ألسش -ت -ف -ادأت أل-ت-ي “ت ‘ أط-ار ت-أام-ي-م
ألرأضش-ي،وحسش-ن ت-وزي-ع-ه-ا وت-أاطÒه-ا ث-م
أسش -ت-غÓ-ل-ه-ا ب-ط-رق ع-ل-م-ي-ةŒ ،ع-ل م-ن-ه-ا
أضشافة حقيقية للقطاع ألفÓحي بالولية،
م- - -ع ت - -أاه - -ي - -ل أŸنشش - -ات أل - -ف Ó- -ح - -ي - -ة
وأل-ت-ج-ه-ي-زأت غ ÒأŸسش-ت-غ-ل-ة وب-ع-ثها من
جديد.
فقد أدت عملية هيكلة وتنظيم أŸزأرع
‘ أطار ألقانون  ١٩/٨7أŸؤورخ ‘ سشنة
 ١٩٨7أ ¤أنششاء  5٨٢مسشتثمرة جماعية
على مسشاحة و  ٢756٠هكتار بالولية،
موزعة على  3٨75مسشتثمر فÓحي ،و374
مسش -ت -ث -م -رة ف -ردي -ة ع -ل -ى مسش-اح-ة ٢٨4١

ه- -ك- -ت- -ار  ،م- -وزع -ة ع -ل -ى  373مسشتثمر
فÓحي ،أضشافة أ ٠4 ¤مزأرع ‰وذجية
على مسشاحة  ١4١١هكتار.
ب - -ل- -غ ع- -دد م- -ل- -ف- -ات أŸودع- -ة
للمسشتثمرأت ألتي ششملتها عملية ألتسشوية
 64١3مسش-ت-ث-م-رة ،ع-ل-ى مسش-اح-ة ت-ق-در بـ
 3٩١٠٠هكتار ،حيث ” مطابقة 4٢٢4
ملف بنسشبة تصشل أ 63 ¤باŸائة ،وتأاجيل
 ٢١٨٩م -ل -ف ألسش -ب-اب ﬂت-ل-ف-ة ،ب-حسشب
أŸصشالح ألفÓحية ،منها عملية أŸسشح
ألعقاري ألتي  ⁄تششمل أŸسشتثمرة بعد،
ووجود سشكنات غ Òششرعية فوق هذته
أŸسش-ت-ث-م-رأت ،ك-م-ا ي-وج-د م-اي-قارب١47
ع -ق -د ‘ ط -ري -ق أل‚از ع -ل -ى مسش -ت -وى
مصشالح أمÓك ألدولة.
قصشد تدعيم ألقطاع ألفÓحي بأاوعية
عقارية جديدة ” أنششاء ﬁ ٠6يطات
لÓمتياز ‘ أطار أŸرسشوم رقم ٩7/4٨٢
ع Èبعضض بلديات ألولية ،على مسشاحة
أجمالية تقدر بـ  ١٠٨65هكتار ،إأل أن هذه
أÙي -ط -ات م -ازألت أ ¤أآلن ت -ع -ا Êم-ن
عدة مششاكل ﬂتلفة ،أهمها عدم تطهÒ
ق -وأئ -م أŸسش -ت -ث -م -ري -ن ،وت -وسش-ع-ات ف-وق
أŸسشتثمرأت بطرق عششوأئية دون أحÎأم
أŸسش - - - -اح- - - -ات أÙددة ‘ أıط- - - -ط
Ãح -ي -ط ق -ن -ي -ط -رة ،أو ع -م -ل -ي -ة أŸسش -ح
ألعقاري غ Òمطابقة لوضشعية ألرضشية
كمحيط Ùاطب وبني أقبوشض ،إأضشافة
أ ¤عدم وجود أية قائمة على مسشتوى
Óرأضشي ألفÓحية أ¤
ألديوأن ألوطني ل أ
يومنا هذأ كمحيط ألزعيÎية بقرباز.
كما أنششئت ﬁ ٠5يطات جديدة ‘
أط- -ار أŸنشش- -ور أل- -وزأري أŸششÎك رق -م
 ١٠٨على مسشاحة أجمالية تقدر بـ ١٠6٢
هكتار ،أربعة منها تقع ببلدية بن عزوز
ل-وح-ده-ا ب-ل-ف-ط-ي-م-ات ،أل-ري-ح-ان أل-زأوية
وبومعيزة ،وأألخÒة بع Úحلوف با›از
ألدششيشض.

ﬂطط أمني ببلعباسس أثبت ‚اعته

انخفاضض ﬁسسوسض ‘ معدل ا÷رÁة

‘ حصس -ي -ل -ت -ه -ا أŸت -ع -ل-ق-ة ب-الشس-ه-ر
أل -فضس -ي -ل ،كشس -فت مصس -ال -ح أم -ن سس-ي-دي
ب- -ل- -ع- -ب -اسس ،ع -ن أن -خ -ف -اضس م -ل -ح -وظ ‘
م- -ع- -د’ت أ÷رÁة ب- -اسس- -ت- -ث- -ن -اء ألسسب
وألشس -ت -م وألسس -رق -ات أل -بسس -ي-ط-ة ،ح-يث
كشسفت ذأت أ◊صسيلة عن تسسجيل 252
قضس -ي -ة ت-ورط ف-ي-ه-ا  362شس -خصس أودع
م -ن -ه -م  120أ◊بسس .أرج- -ع- -ت- -ه- -ا ذأت
’مني أÿاصس
أŸصسالح لنجاح أıطط أ أ
ب-الشس-ه-ر أل-فضس-ي-ل وأل-ذي أث-بت ‚اعته
وف-ع-ال-ي-ت-ه ب-عد تسسخ 3 Òآأ’ف شس-رط-ي
ووضسع ﬂططات أمنية هادفة.

سسيدي بلعباسس :غ .شسعدو

م -ن ج -م-ل-ة قضش-اي-ا أل-ق-ان-ون أل-ع-ام سش-ج-لت
أŸصش -ل-ح-ة  ١٢٩قضش-ي-ة م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ا÷ن-ايات
وأ÷نح ضشد ألموأل وأŸمتلكات تورط فيها

 ١٠4أششخاصض ،أودع منهم  ٩4أ◊بسض ،وكذأ
 77قضش-ي-ة م-ت-ع-ل-ق-ة ب-ا÷ن-اي-ات وأ÷ن-ح ضش-د
أألفرأد تورط فيها  ١٠٢ششخصشا ،أما قضشايا
أıدرأت فقد سشجلت أŸصشلحة  ٢3قضشية
ت -ورط ف -ي-ه-ا  ٢6شش -خصش -ا .ل -ت -وف Òأألم-ن
ب -ر›ت ه -ذه أŸصش -ال -ح ع -م-ل-ي-ات م-ن-ت-ظ-م-ة
وفجائية بلغت ‘ ›ملها  ٩٩عملية مكنت من
درأسشة حالة  ١4٠4ششخصض ،تب Úأن  ٨6منهم
ﬁل ب- -حث م- -ن ط- -رف أل -ع -دأل -ة ،ك -م -ا “ت
مرأقبة حوأ‹  ١٢٢٨مركبة.
عن أإلجرأم أŸروري ،أحصشت أŸصشلحة
وق -وع سش -ب -ع -ة ح -وأدث م -رور دأخ-ل أألنسش-ج-ة
أ◊ضشرية ،أسشفرت عن وفاة ششخصض وأحد
وجرح سشتة آأخرين بإانخفاضض قارب ألنصشف
م -ق -ارن -ة ب -رمضش -ان أŸاضش -ي أل -ذي شش-ه-د ١٢
حادث مرور أسشفر عن وفاة خمسشة أششخاصض
وإأصشابة  ٩آأخرين بجروح متفاوتة أÿطورة،

وكإاجرأء ردعي أقدمت أŸصشلحة على سشحب
 3٠6رخصش -ة سش -ي -اق -ة تسش -بب أصش -ح -اب -ه-ا ‘
إأرتكاب ﬂالفات مرورية بلغت ‘ ›ملها
ﬂ ٨55ال -ف-ة .ك-م-ا ” وضش-ع تسش-ع-ة م-رك-ب-ات
و ١33درأج- - -ة ن - -اري - -ة ‘ أÙشش - -ر ت - -ورط
أصشحابها ‘ ﬂالفات تسشتوجب أ◊جز.
‘ إأطار ﬁاربة ألتجارة غ Òألششرعية
ق- -امت ذأت أŸصش- -ال- -ح بـ  ١٠٠ع-م-لية خاصشة
Ãحاربة هذه ألظاهرة ،حيث ” حجز ٢,٢
طن من أŸوأد أإلسشتهÓكية ألتي كانت تعرضض
‘ ظروف غ Òصشحية باإلضشافة إأ4١7٩ ¤
ق - -ط- -ع- -ة غ Òإأسش- -ت- -هÓ- -ك- -ي- -ة ،وه- -ي ك- -م- -ي- -ة
أÙجوزأت ألتي تضشاعفت مقارنة برمضشان
أŸاضشي ألذي حجز فيه حوأ‹  ١طن ،كما ”
توقيف  ١6ششخصشا تورطوأ ‘ هذه ألقضشايا
و“ت إأحالة ملفاتهم على ألعدألة مقابل ٢7
شش- -خصش -ا ،أل -ع -ام أŸاضش -ي م -ن ن -فسض أل -فÎة.
خÓل نفسض ألششهر“ ،ت مرأقبة Óﬁ ١3١
Œاري -ا ،أسش -ف -رت ع -ن تسش-ج-ي-ل ﬂ ١٠٢الفة
و–رير  4٢إأعذأر كتابي للتجار أıالف،Ú
ناهيك عن تنفيذ  ٢٢قرأر غلق و–رير ١١
ت- -ق- -ري -ر م -تضش -م -ن إأقÎأح غ -ل -ق ” ،إأرسش -ال -ه
للمصشالح أıتصشة.
‘ ›ال ألششرطة أ÷وأرية ،قامت مصشالح
أألم-ن ب-الÎك-ي-ز ع-ل-ى أ◊مÓ-ت أل-ت-حسش-يسش-ي-ة
ح -ول ألسش Ó-م -ة أŸروري -ة وﬁارب -ة ﬂت -ل-ف
أآلفات أإلجتماعية ،ومن ذلك تنظيم موأئد
أإلف -ط-ار ل-ف-ائ-دة ألسش-ائ-ق ،Úت-ن-ظ-ي-م ح-ظ-ائ-ر
مرورية بالسشاحات ألعمومية ،زيارأت ميدأنية
ل -ل -م -رضش -ى وأألط -ف -ال ن-زلء أŸسش-تشش-ف-ي-ات،
فضش  Ó-ع -ن ت -ن -ظ -ي -م ح -م Ó-ت –سش-يسش-ي-ة ‘
ألماكن ألعمومية ،أ◊وأجز أألمنية ومرأكز
ألÎفيه وألتسشلية.

أل -ع -م-ارة رق-م  ٨٨أل-ك-ائ-ن-ة ب-ح-ي أ’خوة
ب-ل-ي-ل-ي م-هّ-ددة ‘ ك-ل ◊ظ-ة بسس-ق-وط أجزأء
’سسقف أم
م-ن-ه-ا دأخ-ل-ي-ا وخ-ارج-ي-ا ’سس-ي-م-ا أ أ
ألشس -رف-ات ،وه-ذأ ي-ع-رضس ح-ي-اة سس-ك-ان-ه-ا أ¤
أÿطر وأمام هذه أ◊الة ،فإان كل ألشسكاوى
أŸودع- -ة ل- -دى أŸصس- -ال- -ح أŸع- -ن- -ي -ة ب -ب -ل -دي -ة
أ÷زأئ-رأل-وسس-ط-ى  ⁄ت-ل-ق أل-رد وأŸت-ابعة من
ل -دن ه -ؤو’ء ل -ي -ب -ق-ى أل-وضس-ع ك-م-ا ه-و ،أل-ك-ل
ي -ت -ف -رج ع -ل -ى م -ا ي-ح-دث وأ÷م-ي-ع ي-ت-ح-م-ل
مسس-ؤوول-ي-ت-ه م-ه-م-ا ك-ان أ’أم-ر ح-ت-ى ي-ت-خلصس
ألبعضس من روح ألÓمبا’ة وألتهاون بالرغم
’ح - -ي - -اء أıول ل - -ه- -ا أن
م - -ن وج - -ود ÷ان أ أ
ت- -ت- -وأصس- -ل م- -ع أŸوأط- -ن وأŸن- -ت- -خ -ب Úك -أادأة
مباشسرة تتمتع بالثقة ألكاملة لدى مسسؤوو‹
أŸلجسس ألشسعبي أŸنتخب نظرأ ◊يازتها على
م- -ع- -ل- -وم- -ات دق- -ي- -ق- -ة أضس- -اف -ة أ ¤صس -ف -ت -ه -ا
ألقانونية.

العاصسمة :جمال أاوكيلي

ه-ذه أل-ب-ن-اي-ة أل-ت-ي ت-ع-ود أ ¤أل-ثÓ-ث-ينيات
تدهورت كلية جرأء عوأمل ألزمن
وكÌة أألشش- -غ- -ال وتسش- -رب أŸي- -اه
وأن- -ع- -دأم ألÎم- -ي- -م- -ات وغ- -ي- -اب
أŸت -اب -ع -ة‡ ،ا أدى أ ¤تسش -ج -ي -ل
أن-ه-ي-ارأت ‘ ج-وأنب م-ن-ه-ا ك-ق-ي-ام
أل- -ب- -عضض م- -ن ألسش- -ك- -ان ب- -إاسش -ق -اط
أألسشقف خوفا من أصشابات بعد أن
تششبعت باŸياه وأخذت ششك Óآأخرأ
زي -ادة ع -ل-ى أن-ه-ي-ار ‘ أل-ط-اب-ق أألول
خÓل أأليام أألخÒة وهذه ألوضشعية
تسشود كامل ألطوأبق.
نشش Òهنا أ ¤أن أŸصشلحة ألتقنية
بالبلدية لديها كتابات عن هذه ألعمارة،
لكن أ ¤يومنا هذأ  ⁄تكن ‘ مسشتوى
تطلعات ماهو مطلوب منها أي أيفاد ÷نة
–قيق للتأاكد ‡ا حدث ،ألنه ل يعقل إألقاء
مثل هذه ألتنبيهات أ ¤ألأدرأج ‘ ح Úيبقى
أÿطر قائما أن  ⁄تسشارع فورأ أ ¤تسشوية
هذأ ألوضشع.
ح - -ذرن - -ا ‘ ألسش - -اب - -ق م - -ن كÌة سش- -ق- -وط

ألششرفات من عمارتي رقم  ٨٨و  ٩٨غ Òهذه
ألرسشالة  ⁄تصشل وتوقفت عند عون ألبلدية
ألذي أسشتلم ألششكاوي من قبل ألسشكان ..هذه
ألردود جعلتهم يتحفظون ‘ ألتعامل مع هذه
ألدأرة كونها  ⁄تتفاعل مع أنششغالتهم أما
ألسش ⁄Óفحّدث ولحرج جميعها متآاكلة جرأء
أألوزأن ألثقيلة ألتي توضشع عليها وأصشبحت
خ- - -ط- - -رأ ع- - -ل- - -ى ك - -ب - -ارألسش - -ن .وأألط - -ف - -ال
وألنسشاء..دون ذكر ما وقع للبعضض جرأء ما قام
ب -ه ““م -ق -اول““ سش -اب -ق أل -ذي أرأد ت -دع-ي-م ت-لك
ألسش ⁄Ó- - -ب - -ق - -بضش - -ان ح - -دي - -دي - -ة ح - -ت - -ى ل
تنكسشرأألجزأء أألخرى إأل أن ذلك  ⁄ينجح
عندما –ولت أ ¤فخ يعرقل ألسش.Ò
–تاج هذه ألعمارة وغÒها من ألبنايات ‘
أ◊ي أ ¤ع- -م- -ل- -ي- -ات ت- -رم- -ي -م ع -اج -ل -ة ك -ون
آأخرأألششغال تعود أ ¤أك Ìمن عششر سشنوأت
ك- - -انت ع - -ب - -ارة ع - -ن
ت -رق -ي -ع-ات لأكÌ
ولأق - - - - - - - - -ل ‡ا
أوصش -ل -ه -ا أل -ي -وم
أ ¤ه - - - - - - - - - - -ذه
أ◊الة.
يبدي
ألسشكان
قلقهم
أŸتزأيد
خ-وف-ا على
أبنائهم
عند
خروجهم
م -ن أل-ب-يت
أوأثناء سشÒهم –ت
ألششرفات وينتظرون ألسشياق ألذي تأاتي
فيه مصشالح ألبلدية أ ¤ألعمارة من أجل أزألة
ه -ذأ أل -رعب ل -ت -درج أل-ع-م-ارة ضش-م-ن ب-رن-ام-ج
ألÎم -ي -م أل -ذي ت -ع -رف-ه أل-ع-دي-د م-ن ألشش-وأرع
ألرئيسشية ‘ ألعاصشمة ..قد يكون ذلك قريبا
إأذأ أخذنا بع Úألعتبار أألولويات.

حي ““ﬁمد شسعبا ““Êببوسسعادة

غياب حاد للمرافق ا÷وارية

’مل ◊ي ““ﬁمد
ناشسدت جمعية أ أ
شسعبا ““Êببوسسعادة ألسسلطات ألو’ئية
وع- -ل -ى رأسس -ه -ا وأ‹ أل -و’ي -ة ،ألسس -ي -د
ﬁمد بوسسماحة ألتدخل ألعاجل ‘ ما
وصس- -ف- -ت -ه ‘ نصس ألشس -ك -وى أŸت -ع -ل -ق -ة
بالنقائصس ألتي يعا Êمنها أ◊ي على
أل-رغ-م م-ن م-وق-ع-ه أ÷غ-رأ‘ وألتعدأد
ألسسكا Êألهائل.

اŸسسيلة :عامر ناجح

ي -ع -ت Èح -ي ﬁم -د شش -ع -ب -ا Êم -ن أكÈ
أألحياء على مسشتوى مدينة بوسشعادة خاصشة
وأن تعدأد ألسشكان فاق ألعششرين ألف سشاكن
Ãحاذأته ألطريق ألوطني رقم  ،46إأل أنه
ما يزأل سشكانه –ت طائلة أŸعاناة ألتي
عّ- -م -رت لسش -ن -وأت ب -ال -رغ -م م -ن ألشش -ك -اوي
أŸرسش- -ل- -ة إأ ¤أŸسش -ؤوول ،Úوم -ن أŸشش -اك -ل
أهÎأء ألعديد من ألطرقات أŸؤودية إأ¤
أ◊ي ،ناهيك عن غياب أŸرأفق ألرياضشية.
عن أ÷انب ألثقا‘ ،فقد ذكر ألسشكان
أن أ◊ي يحتوي على مكتبة بلدية ،إأل أن
أبوأبها موصشدة لسشنوأت طويلة ،أما أ÷انب
ألصش -ح -ي ،ف -ه -و أآلخ-ر شش-ب-ه غ-ائب ب-حسشب

‡ثلي أ÷معية ،خاصشة وأن أ◊ي يحتوي
ع -ل -ى مسش -ت -وصش -ف صش -ح -ي صش -غ Òل ي -ل-ب-ي
ح -اج -ي -ات ألسش-ك-ان ،ن-ظ-رأ ل-ل-ت-ع-دأد أل-ك-بÒ
ل -ق -اط -ن -ي أ◊ي .ه -ذأ أألخ Òأل -ذي ي -ع-اÊ
أيضشا من غياب ألكهرباء عن بعضض أجزأئه
وكذأ قنوأت ألصشرف ألصشحي ألتي عكرت
ح- -ي- -اة ألسش- -ك- -ان ج- -رأء أل -ل -ج -وء أ ¤ح -ف -ر
ألÎسش -يب أل -ت -ي غ -ال-ب-ا م-ا ت-ف-يضض م-كّ-رسش-ة
ب -ذلك ألن -تشش -ار أل -وأسش -ع ألسش -رأب أل-ذب-اب
وأل-ن-ام-وسض وأن-تشش-ار ك-ب Òل-ل-روأئ-ح أل-كريهة
أŸن -ب -ع -ث -ة م -ن سش -يÓ-ن أ◊ف-ر وم-ن ج-انب
ألبطالة ،فقد أششار ألسشكان أ ¤أن مششروع
ﬁ ١٠٠ل –ّول أ ¤وكر للمنوعات ،جرأء
ع- -دم أسش- -ت- -غÓ- -ل- -ه- -ا ،وط- -ال -بت أ÷م -ع -ي -ة
بخصشوصض ألدخول ألجتماعي ألقادم من
ألسشلطات أŸعنية فتح أألقسشام Ãتوسشطة
أ◊ي ،أنشش -ئت ح-دي-ث-ا و ⁄ي-ت-م أسش-ت-غÓ-ل-ه-ا
ع -ل -ى أل -رغ-م م-ن ألك-ت-ظ-اظ أل-ذي تشش-ه-ده
أألقسشام أألخرى ،وكذأ ألسشرأع بالتهيئة
أ◊ضش -ري -ة ل -ل -ح -ي وب -ع -ي -ادة ط -ب -ي-ة ت-وأف-ق
ت- -ط -ل -ع -ات ألسش -ك -ان ودأر ل -لشش -ب -اب وسش -وق
ج- -وأري وأع- -ادة ت- -وزي- -ع Óﬁت أل- -رئ -يسض
ليتسشنى أسشتغÓلها ‘ أقرب أألجال.

‹hO

الثنين  18جويلية  2016م
الموافق لـ  13شسوال  1٤37هـ

’نقÓب
’ششتباه بتورطهم ‘ ﬁاولة ا إ
بعد ا إ

اعتقال  6آا’ف شصخصص ومذكرات بحق أاك Ìمن  2700قاضص
اŸؤوسصسصات اأ’منية على فوهة بركان

ذكرت وسشائل إاعÓمية تركية أانه ” اعتقال حوا‹  3آا’ف عسشكري بينهم  34من جÔا’ت ا÷يشس من ﬂتلف أاصشناف القوات اŸسشلحة ،كما ” أامسس
’حد توقيف قائد اŸنطقة العسشكرية ‘ مدينة دنيز‹ ا÷Ôال ““أاوزاباكر““ ،كما Œري اعتقا’ت ‘ صشفوف العامل ‘ Úالنيابات العامة واÙاكم الÎكية
ا أ
’نقÓبي ،Úبينما أاعلن وزير العدل الÎكي بك Òبوزداغ أامسس
حيث ” إاصشدار مذكرات اعتقال بحق  2754من القضشاة والنواب العام Úالذين أايدوا ا إ
’سشاسشي
’نقÓب .كما ” اعتقال قائد القوات ا÷وية الÎكية السشابق آاك Úأاوزتورك ،اŸتهم ا أ
’حد عن اعتقال سشتة آا’ف ششخصس على صشلة Ãحاولة ا إ
ا أ
’ركان ا÷Ôال آاكار خلوصشي بالتواطؤو معه ،وفقا لصشحيفة ﬁلية.
بتنظيم ﬁاولة ا’نقÓب ‘ تركيا ،والذي اتهم رئيسس هيئة ا أ

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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Ÿاذا فشصل اإ’نقÓب ..آاراء و–اليل

ظل الوضسع ‘ تركيا غامضسا ومبهما ،هل ‚ح الإنقÓب أام ل؟ وسسائل
اإلعÓم ‘ تخبط ب Úتصسريحات عسسكرية تؤوكد سسيطرة ا÷يشش على السسلطة،
وتصسريحات مضسادة من أاردوغان وأاعضساء حكومته تؤوكد فشسل النقÓب وتدعو
الشسعب للنزول إا ¤الشسوارع للدفاع عن دÁوقراطيته .فما هي الصسورة ا◊قيقية
Óحداث وŸاذا فشسل اإلنقÓب أاخÒا؟
ل أ
يقول جاريث جينكينز ،باحث وكاتب ‘ الشسؤوون العسسكرية ‘ إاسسطنبول
““من الواضسح أان هذا اإلنقÓب ” التخطيط له بشسكل جيد لكن باسستخدام دليل
تكتيكات يعود للسسبعينات ،بالفعل كانت ﬁاولة إانقÓب غريبة تنتمي للقرن 20
وانهزمت أامام تكنولوجيا القرن  21وقوة الشسعب .فعندما حاول ““›لسش سسÓم““
صسممه عناصسر من ا÷يشش ألنفسسهم اإلطاحة بالرئيسش الÎكي رجب طيب
إاردوغان وحكومته ،التي أاخذت سسلطويتها ‘ التزايد ،مسساء ا÷معة ،بدا أان
ا÷Ôالت والضسباط اŸتمردون يقاتلون بعقلية حرب سسابقة .كان األمر أاشسبه
Ãا حدث ‘ تشسيلي عام  1973أاو أانقرة عام  1980أاك Ìمنه أامر يحدث ‘ دولة
غربية حديثة عام .2016

أانقرة تطالب اليونان تسصليمها  8إانقÓبي Úوواشصنطن
تشصÎط أادلة ÓŸحقة غولن

` ä’ÉcƒdG ` ô°UÉf /¢S
ون -ق -لت صس -ح-ي-ف-ة ““م-ي-ل-يت““ ،األح-د  17ج-وي-ل-ية ،أان
اتهامات أاوزتورك خلوصسي جاءت خÓل اعتقاله ،حيث
قال““ :أانا فعلت ذلك بالتعاون مع آاكار خلوصسي““ إا ¤ذلك
تسستمر السسلطات الÎكية ‘ حملة مداهمات واعتقالت
‘ أانحاء ﬂتلفة من البÓد ،وذلك إللقاء القبضش على
أانصسار النقÓب الفاشسل.

إاعتقا’ت جديدة ‘ صصفوف اإ’نقÓبيÚ
أاف -ادت م -واق -ع ت -رك -ي-ة ،األح-د  17ج-وي-ل-ية باعتقال
عقيدين اثن Úشساركا ‘ ﬁاولة النقÓب الفاشسلة ،كانا
‘ طريقهما إا ¤الهروب Ÿدينة ميتيليني اليونانية.
وذكر موقع صسحيفة ““حريت““ الÎكية أان السسلطات
اعتقلت الطيار ‘ سسÓح ا÷و العقيد مراد قراقوشش
وال -ع -ق -ي -د أاح -م -د أارج -ون ،أاث-ن-اء اسس-ت-ع-داده-م-ا ل-ل-ف-رار
إا ¤مدينة ميتيليني ‘ جزيرة ليسسفوسش اليونانية.
من جهتها أافادت وكالة ““أاناضسول““ نق Óعن مصسدر
أامني بأان ﬁكمة تركية أامرت باعتقال  52ضسابطا رفيع
اŸسستوى من ا÷يشش الÎكي لÓشستباه ‘ مشساركتهم ‘
اإلنقÓب العسسكري ،وأاوضسحت الوكالة أان اإلجراءات
القضسائية جرت بحق  58ضسابطا من أاصسل  105ضسباط
رفيعي اŸسستوى ،حيث ” اعتقال  52منهم ،أاما اآلخرون
فتم اإلفراج عنهم بشسرط عدم مغادرة البÓد.
وأاكدت الوكالة أان من ب ÚاŸعتقل Úقائد منطقة
دنيز‹ العسسكرية وفوج القوات اÿاصسة ا÷Ôال كامل
أاوزباكر ،و” نقل اŸعتقل Úإا ¤سسجن مدينة أازم ،Òوأان
اإلجراءات بحق العسسكري Úاآلخرين مسستمرة
يشسار إا ¤أان  8عسسكري Úمن النقÓبي Úتوجهوا
أامسش األحد إا ¤اليونان على م Ïمروحية عسسكرية
وطلبوا اللجوء هناك ،فيما أاكدت وكالة ““األناضسول““ ،بأان
اŸروحية ” تسسليمها إا ¤تركيا.
قبل ذلك بوقت وجيز أاكد رئيسش الوزراء اليونا،Ê
أاليكسسيسش تسسيÈاسش ،خÓل مكاŸة هاتفية مع الرئيسش
الÎكي رجب طيب أاردوغان ،أان اليونان سستعيد إا ¤تركيا
النقÓبي Úالـ 8الفارين.
وطالت موجة العتقالت ،وفق اŸعطيات األخÒة،
ن-ح-و  3أالف عسس -ك -ري ت-رك-ي ،ب-ي-ن-ه-م ضس-ب-اط م-ن رتب
ﬂتلفة ،والبعضش منهم برتب عالية ،متهم Úبالتورط ‘
ﬁاولة اإلنقÓب.
وأاقيل أاك Ìمن  2700قاضش ‘ ﬂتلف اÙاكم،
بينهم ما ل يقل عن  10قضساة ‘ اÙكمة اإلدارية العليا
أاوقفوا لÓشستباه بتورطهم ‘ اإلنقÓب.

خلوصصي آاكار ا÷Ôال الذي صصان العهد
بعد عملية –رير خلوصسي آاكار انصسب الهتمام على
شسخصسية هذا ا÷Ôال الذي صسان العهد مع رجب طيب
أاردوغان ،و“سسك برفضسه اإلنقÓب ورجح بذلك كفة
الشسرعية النتخابية على إانقÓب العسسكر.
ويعتقد بعضش اÙلل Úأان رفضش رئيسش هيئة األركان
‘ ا÷يشش الÎكي ،خلوصسي آاكار ( 6٤عاما) لÓنقÓب
سس -اه -م ‘ ت-ق-ل-ي-م أاظ-اف-ر الن-قÓ-ب-ي Úووأاد ال-ع-م-ل-ي-ة ‘
مهدها ،ومنع معها بذلك تأاييد الرتب العسسكرية األخرى
ا◊اسسم عادة ‘ النقÓبات العسسكرية.
م -ن-ذ ع-ام  ،2015اخ -ت -ار ›لسش الشس -ورى ال-عسس-ك-ري
الÎكي األعلى ،برئاسسة رئيسش الوزراء آانذاك أاحمد داود
أاوغلو ،قائد القوات الÈية الفريق األول خلوصسي آاكار

رئ -يسس -ا ألرك -ان ا÷يشش الÎك -ي ،خ -ل -ف-ا ل-رئ-يسش األرك-ان
السسابق ‚دت أاوزال.
‘ عام  2007ع Úالفريق خلوصسي أاكار قائدا للقوات
الÈية الÎكية اللوجسستية ،وع Úقائدا للفيلق الثالث ‘
القوات الÎكية ،ثم رفع إا ¤رتبة فريق أاول ‘ عام .2011
وبتعيينه برتبة فريق أاول تقلد خلوصسي آاكار منصسب
النائب الثا Êلرئيسش أاركان ا÷يشش الÎكي ،واعتبارا من
شسهر أاوت عام  ” 2013تعيينه كقائد لقوات سسÓح الÈ
الÎكي ،ثم أاخÒا ترشسح خلوصسي آاكار Ÿنصسب رئيسش
أاركان ا÷يشش الÎكي.
وبحسسب مصسادر تركية ،يعد آاكار اأحد أاهم ا÷Ôالت
اŸقرب ÚواŸوثوق Úبالنسسبة للحكومة الÎكية والرئيسش
الÎكي رجب طيب أاردوغان.

رئيسص الŸÈان :اإ’نقÓبيون حاولوا إاهدار
مكتسصبات الدولة
ع- -ق- -د الŸÈان الÎك -ي ،السس -بت  16ج-وي-لية ،جلسسة
طارئة بعد اÙاولة اإلنقÓبية الفاشسلة ،بحضسور رئيسش
الوزراء الÎكي ،وقال رئيسش الŸÈان ““إان السساعات التي
قضسيناها ليلة ا÷معة كانت مليئة بالدروسش““ ،وأاضساف أان
النقÓبي Úسسينالون جزاءهم مهما تأاخر الوقت وأاشساد
بالشسعب الÎكي ،وقال إانه أاثبت جدارته وﬁافظته على
تراثه وحضسارته ،ومن حاول القيام بالنقÓب  ⁄يكن
يعرف الشسعب الÎكي جيداً.
وقال إان النقÓبي Úحاولوا اسستهداف القيم العليا
للجمهورية الÎكية ،مشسÒا إا ¤أانهم اسستهدفوا مركز
األمة الÎكي بالقذائف وباألسسلحة التي كانت معهم.
واعت Èرئيسش الŸÈان الÎكي ،إاسسماعيل كهرمان ،أان
ﬁاولة النقÓب الفاشسلة هي Ãثابة عمل إارهابي‚ ،ح
‘ ت -وح -ي -د ك -اف -ة األت -راك دف -اع -ا ع -ن ال -دÁق -راط-ي-ة
والشسرعية.
من جهته ،قال رئيسش الوزراء الÎكي ،بن علي يلدرم،
خÓل ا÷لسسة ،إان الشسعب واألمن واإلعÓمي Úوقفوا
وقفة شسجاعة ضسد اÙاولة اإلنقÓبية ،متوجها بالشسكر
للمعارضسة التي وقفت بوجه النقÓب.
وقدم بن علي يلدرم –ياته للشسعب الÎكي الذي
أافشسل ﬁاولة اإلنقÓب ،كما أاثنى على صسمود قوات
األمن التي وقفت إا ¤جانب الشسعب.
وشسّدد رئيسش الوزراء الÎكي على أان منفذي ﬁاولة
اإلن-قÓ-ب ال-عسس-ك-ري سس-ي-ن-ال-ون ج-زاءه-م ال-ع-ادل بأاقرب
وقت
وأاضساف يلدر Ëأان جميع النواب Ãن فيهم ‡ثلو
ح -زب الشس -ع-وب ال-دÁق-راط-ي وق-ف-وا صس-ف-ا واح-دا ضس-د
اإلنقÓب ،واصسفا ما أاقدم عليه العسسكريون ا÷معة،
بالعملية اإلرهابية ،ناعتا النقÓبي Úباÿونة وأانهم ل

Áثلون القوات اŸسسلحة الÎكية.
هذا وأافاد الوزير الÎكي بأان قصسف الŸÈان كان
هجوما على إارادة الشسعب ،معرجا بالقول إان الŸÈان
قصسف ،ا÷معة ،ألول مرة ‘ تاريخ تركيا .وأاكد بن علي
يلدر Ëأان ل قوة فوق إاراداة الشسعب ولن يفكر أاي كان ‘
Óمة ،مبينا أان التÓحم الشسعبي ضسد
اŸسساسش Ãجلسش ال أ
اÙاول -ة اإلن -ق Ó-ب-ي-ة Áث-ل ولدة ج-دي-دة ل-ل-ج-م-ه-وري-ة
الÎكية.

توقيف الزعيم اŸفÎضص لإÓنقÓب
قالت قناة ““خ Èتورك““ ،السسبت  16جويلية ،إان زعيم
اإلن -ق Ó-ب -ي ÚاŸفÎضش ،ق -ائ -د ال-ق-وات ا÷وي-ة الÎك-ي-ة
سس- -اب- -ق -ا ،ا÷Ôال أاق Úأاوزت -ورك ” ،إاي -ق -اف -ه ‘ إاط -ار
التحقيق ÓÃبسسات اإلنقÓب الفاشسل.
وأاضس- -افت ال -ق -ن -اة أان أاوزت -ورك اح -ت -ج -ز ‘ ق -اع -دة
““أاكينجي““ ا÷وية ،بالقرب من العاصسمة أانقرة ،مضسيفة
أان عسسكري Úآاخرين كانوا معه القوا أاسسلحتهم وسسلموا
أانفسسهم للسسلطات.
أافادت وكالة ““األناضسول““ بأان قوات األمن الÎكية
أاوقفت قائد الفيلق الثالث ‘ ا÷يشش الÎكي ،إاردال
أاوزت -ورك ،وعضس -و اÙك -م -ة ال-دسس-ت-وري-ة ،أالب أارسسÓ-ن
أال- -ط- -ان ‘ ،إاط- -ار ال- -ت- -ح -ق -ي -ق -ات ا÷اري -ة ‘ ﬁاول -ة
اإلنقÓب.
و‘ وقت سسابق من السسبت ،أاعلنت مصسادر أامنية عن
ت -وق -ي -ف ق -ائ-د ع-ام ا÷يشش ال-ث-ا Êال-ل-واء ،آادم ح-دوت-ي،
ورئ -يسش أارك -ان -ه ع -و Êآان -غ-ون ‘ ،ولي-ة مÓ-ط-ي-ة وسس-ط
البÓد.
و‘ حادث منفصسل ،أافادت وسسائل إاعÓم تركية بأان
قرابة  50جÔال وأامÒال أاوقفوا لÓشستباه بتورطهم ‘
ﬁاولة النقÓب ،بالضسافة إا 100 ¤ضسابط.
وطالت موجة العتقالت ،وفق اŸعطيات األخÒة،
نحو  3أالف عسسكري ،بينهم ضسباط من رتب ﬂتلفة،
والبعضش منهم برتب عالية ،متهم Úبالتورط ‘ ﬁاولة
الن- -قÓ- -ب وأاق- -ي- -ل أاك Ìم -ن  2700ق- -اضش ‘ ﬂت -ل -ف
اÙاكم ،بينهم ما ل يقل عن  10قضساة ‘ اÙكمة
اإلدارية العليا أاوقفوا لÓشستباه بتورطهم ‘ اإلنقÓب
وقد أاعلن رئيسش الوزراء الÎكي ،بن علي يلدر ،Ëعن
سسقوط  161قتيل ب Úالشسرطي Úوالعسسكري ÚاŸوالÚ
للحكومة واŸدني ،Úباإلضسافة إا 1٤٤0 ¤جريح ،وذلك
‘ وقت –دث ف- -ي- -ه ا÷يشش الÎك- -ي ع- -ن م- -ق- -ت -ل 10٤
إانقÓبي.Ú
كما اتهمت السسلطات الÎكية حركة ““حزمت““ التي
أانشسأاها اŸعارضش الÎكي فتح الله غولن ،بالوقوف وراء
ﬁاول -ة الن -ق Ó-ب ،األم -ر ال -ذي أاك -ده لح -ق -ا ال-رئ-يسش
الÎكي رجب طيب أاردوغان ونفته ا◊ركة.

غياب الو’ء واإ’صصرار ورÃا الفهم

وقام اإلنقÓبيون Ãحاولة غ Òمتقنة إلسسكات ﬁطة ““سسي.إان.إان تورك““ اŸملوكة لشسركة ““تÒنر إانÎتينمنت
سسيسستمز““ األمريكية و«دوغان شساه Úالقابضسة““ ،وحطت طائرة هليكوب Îتقل ›ندين وضسابطا واحدا ‘ اÙطة،
لكن قيل لهم إانه من اŸسستحيل قطع إاشسارة البث.
أامر ا÷نود بإاخÓء مؤوقت لÓسستوديو ،وعندما عادت اÙطة للبث ،وصسفت اŸذيعة نيفسس Úمينجو واŸدير العام
إاردوغان أاكتاشش مزاج ا÷نود الشسبان .وقالت مينجو ““هؤولء ا÷نود الشسباب  ⁄يكن لديهم سسوى اÿوف ‘ أاعينهم ول
أاي دللة على الولء أاو اإلصسرار وأاضسافت قائلة ““طلبوا منا قطع البث وقلنا أانه ل Áكن فعل ذلك ،و ⁄يعرفوا كيف
يقومون بذلك ،لذا ظل السستوديو الفارغ على الهواء طوال الوقت إا ¤إان اسستعدنا التحكم
وخÓل النقطاع ،جاب رجل يرتدي قميصسا وردي اللون السستوديو وهو يصسيح قائ““ Óالله أاك ،““Èإلظهار دعمه
إلردوغان .كما اسستخدم رجال الدين اŸؤويدون ألردوغان ،وألول مرة ،مكÈات الصسوت ‘ اŸسساجد ◊ث األتراك
على النزول للشسوارع –ت راية ا÷هاد““.

قام اŸتمردون بخطوتهم عندما كان الرئيسش بعيدا عن اŸدينة ‘ عطلة ‘
أاحد اŸنتجعات .سسيطروا على اŸطار الرئيسسي وأاغلقوا جسسرا فوق مضسيق
البوسسفور ‘ إاسسطنبول وأارسسلوا دبابات للŸÈان وألنقرة للسسيطرة على مفارق
الطرق الرئيسسية وأاذاعوا بيانا على ﬁطة (تي.آار.تي) الرسسمية أاعلنوا فيه
فرضش حظر التجول وأامروا الناسش بالبقاء ‘ منازلهم لكنهم  ⁄يعتقلوا أاي من
قيادات حزب ““العدالة والتنمية““ ا◊اكم ،و ⁄يغلقوا ﬁطات التلفزيون اÿاصسة
أاو اتصسالت الهواتف اÙمولة أاو مواقع التواصسل الجتماعي‡ ،ا مكن
أاردوغان ومسساعديه من دعوة مؤويديهم بسسرعة للنزول إا ¤الشسوارع Ÿقاومة
اإلنقÓب ،ويقول اÙلل الÎكي سسنان أاو÷ن ،الباحث ‘ مركز كارنيجي
أاوروبا البحثي ،إان أاك Èعائق واجههم هو أانهم تصسرفوا خارج تسسلسسل القيادة
العسسكرية ،وبالتا‹ افتقروا للموارد الكافية للسسيطرة على مواقع السسلطة
الرئيسسية .وقال أاو÷ن ،وهو أايضسا دبلوماسسي تركي سسابق ““ﬂططهم أايضسا ⁄
يكن فعال حيث فشسلوا ‘ البداية ‘ السسيطرة على أاي من منشسآات عسسكرية ‘
تركيا أاو أاي من القيادات السسياسسية.

وسصائل ا’تصصال ا◊ديثة ‘ الواجهة
واسش -ت-خ-دم إاردوغ-ان -ال-ذي ات-ه-م
م-رارا ب-ال-ت-دخ-ل ‘ وسش-ائ-ل ال-ت-واصش-ل
ا’ج-ت-م-اع-ي وﬁط-ات ال-تليفزيون-
ت -ك -ن -ول -وج -ي -ا ا’تصش-ا’ت ا◊دي-ث-ة
’يصش-ال رسش-ال-ت-ه ل-ل-جماهÒ
ب-ف-ط-ن-ة إ
ال- -ب- -ال- -غ ع- -دده- -م ن -ح -و  80مليونا،
ل- -ي- -ت- -ف -وق ع -ل -ى –رك اŸت -آام -ري -ن.
واسشتخدم ““فيسس تا ،““Ëوهو تطبيق
ف -ي -دي -و ل -ل -م -راسش -ل -ة ع -ل -ى ال -ه -ات -ف
الذكي ،لبث رسشالة حية على الهواء
عﬁ Èط- - -ة ““سش- - -ي.إان.إان ت- - -ورك““،
وه -ي ﬁط -ة ت -ل -ف -زي -ون -ي -ة خ -اصش -ة
حاول اŸتآامرون إاسشكاتها وفششلوا.
^ قال ‘ رسسالته ““دعونا نحتشسد كأامة
‘ اŸيادين ...أاعتقد أاننا سسنتخلصش من
هذا الحتÓل الذي وقع ‘ فÎة وجيزة.
أان -ا أادع -و شس -ع -ب-ن-ا اآلن ل-ل-ن-زول ل-ل-م-ي-ادي-ن
وسسنعطيهم الرد الضسروري““.
وقال الرئيسش إان اŸتمردين حاولوا
تفج Òالفندق الذي كان مقيما فيه ‘
منتجع مرمريسش جنوب غرب البÓد ،كما
دار تبادل إلطÓق النار هناك ب Úا÷نود
والشسرطة اŸوالية للحكومة بعد مغادرته.
^ خ Ó- - - -ل  20دق -ي -ق -ة م -ن إاذاع -ة ب-ي-ان
الن -ق Ó-ب ،ك -تب رئ -يسش ال -وزراء ب -ن ع-ل-ي
يلدر Ëرسسائل تدين اإلنقÓب على تويÎ
Óتراك أان القيادة العليا للقوات
وتؤوكد ل أ
اŸسسلحة  ⁄تسساند التمرد.
وك- -ان إاردوغ -ان وي -ل -در ،Ëب -دوره -م -ا،
ي -ح -ذوان ح -ذو ال -ع-دي-د م-ن الشس-خصس-ي-ات

الثورية التي اسستخدمت تقنيات التصسال
ا◊دي-ث-ة وق-ت-ه-ا ل-ي-ك-ون-وا أاوسس-ع ح-ي-ل-ة م-ن
أاعدائهم.
^ “كن مسساعدو إاردوغان من إابÓغ
وسس -ائ -ل اإلع Ó-م الÎك -ي -ة وال -ع -اŸي -ة ب-أان
ال -رئ-يسش ال-ذي ي-ت-و ¤السس-ل-ط-ة م-ن-ذ 2003
آامن و ⁄يعتقل ،حتى ‘ الوقت الذي كان
يسستو‹ فيه جنود على ﬁطة ““تي.آار.تي““
التلفزيونية.
^ اسس -ت -خ -دم ع -ب -د ال -ل -ه غ -ول ،سس -ل -ف
إاردوغان ‘ اŸنصسب نفسش تطبيق
““فيسش تا ““ËإلعÓن –ديه Ÿدبري
النقÓب على ﬁطة ““سسي.إان.إان تورك““،
و–دث رئيسش الوزراء السسابق أاحمد داوود
أاوغلو إا ¤تلفزيون ““ا÷زيرة““ ع Èالهاتف
ل-يصس-ف ﬁاول-ة السس-ت-يÓ-ء ع-ل-ى السس-ل-ط-ة
بالفاشسلة.
^ سس- -ارع زع- -م- -اء أاح- -زاب اŸع -ارضس -ة
ال-ثÓ-ث-ة ب-إادان-ة الن-قÓ-ب ،وع-جت وسس-ائل
ال-ت-واصس-ل الج-ت-م-اع-ي ب-دع-وات ل-ل-تظاهر
ضسده.
^ شس -اب -هت األح -داث الÎك -ي-ة ﬁاول-ة
اإلن-قÓ-ب ضس-د ال-دÁق-راط-ي-ة ال-ن-اشسئة ‘
أاسسبانيا عام  1981التي دبرها ›موعة
م-ن الضس-ب-اط اŸت-م-ردي-ن ال-ذي-ن اق-ت-حموا
الŸÈان ،ل -ك -ن -ه-م فشس-ل-وا ‘ ال-ف-وز ب-دع-م
عسسكري كاف بعدما خطب اŸلك خوان
كارلوسش ‘ شسعبه بالزي العسسكري ،وحث
الناسش على تأاييد الدسستور.

فتح الله غولن يشصكك ‘ ﬁاولة اإ’نقÓب

ن -ف -ى ال-داع-ي-ة الÎك-ي ف-ت-ح ال-ل-ه
غ -ول-ن ا’ت-ه-ام-ات ال-ت-ي وج-ه-ه-ا إال-ي-ه
ال - - - -رئ - - - -يسس الÎك- - - -ي رجب ط- - - -يب
أاردوغ - -ان ب- -ال- -وق- -وف وراء ﬁاول- -ة
’نقÓب الفاششلة ‘ تركيا ،وقال إانه
ا إ
’ يسشتبعد أان يكون الرئيسس الÎكي
نفسشه من دبر هذه اÙاولة لتثبيت
ح- -ك -م -ه ،واع -ت Èذلك أام -را ‡ك -ن -ا.
مضش- -ي- -ف- -ا ب- -أان- -ه ’ ي- -ع- -رف ““أانصش -اره““
وب- -ال- -ت- -ا‹ فÁ Ó- -ك- -ن أان ي- -ت -واصش -ل
م -ع -ه -م .وأاشش -ار إا ¤إام -ك -ان -ي -ة وق-وف
اŸعارضشة أاو القومي Úوراء ﬁاولة
’نقÓب.
ا إ
وقال غولن ردا على سسؤوال بشسأان ما إاذا
كان بعضش من مناصسريه ‘ تركيا شساركوا
‘ اÙاولة النقÓبية ““أانا ل أاعرف من
هم مناصسري““.
وأاضساف غولن ““Ãا أانني ل أاعرفهم ل
Áكنني أان أا–دث عن أاي تورط““ ،مشسÒا
إا ¤أان اÙاولة اإلنقÓبية ““Áكن أان تكون
دبرتها اŸعارضسة أاو القوميون ،أانا أاعيشش
بعيدا عن تركيا منذ  30عاما وأانا لسست من
هذا النوع

وقال غولن ““أانا كمؤومن ل Áكنني أان
أارمي التهامات بدون براه ... Úولكن
ب-عضش ال-ق-ادة ي-دب-رون ه-ج-م-ات ان-ت-حارية
وه -م -ي -ة ل -ت-ع-زي-ز دع-ائ-م ح-ك-م-ه-م وه-وؤلء
يسس -ري ‘ ﬂي -ل -ت-ه-م م-ث-ل ه-ذا ال-ن-وع م-ن
السسيناريوهات““.
وغ-ول-ن ( 75ع -ام-ا) ال-ذي ي-ع-يشش م-ن-ذ
 ‘ 1999منفى اختياري ‘ شسمال شسرق
الوليات اŸتحدة يرأاسش حركة ““حزمت““
(اÿدمة) التي تتمتع بنفوذ واسسع ‘ تركيا
ول- -دي- -ه -ا شس -ب -ك -ة ضس -خ -م -ة م -ن اŸدارسش
واŸنظمات اÒÿية واŸؤوسسسسات.
ورجب طيب أاردوغان الذي كان هذا
الداعية من أاقرب حلفائه قبل أان يصسبح
من أاشسد خصسومه ،سسارع فجر السسبت فور
عودته إا ¤إاسسطنبول لتهام غولن بالوقوف
خ- -ل- -ف اÙاول -ة اإلن -ق Ó-ب -ي -ة ،م -ط -ال -ب -ا
الوليات اŸتحدة بتسسليمه.
وأاعلن وزير اÿارجية األمريكي جون
كÒي السسبت أان بÓده سستسساعد أانقرة ‘
ال -ت -ح -ق -ي -ق ‘ ﬁاول -ة اإلن -قÓ-ب ،داع-ي-ا
السس -ل -ط -ات الÎك -ي -ة إا ¤ت-ق-د Ëأادل-ة ضس-د
اŸعارضش فتح الله غولن.
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اأ’ثنين  18جويلية  2016م
الموافق لـ  13شسوال  1437هـ

خيار اÿروج من دوامة تداعيات الصشدمة اŸالية

ضسبط ا◊سسابات وحسسن قراءة اŸؤوشسرات الدولية واÙلية

التوازنات اŸالية على مسستوى جيد وتتطلب مرافقتها بالرفع من ا’نتاج ومضساعفة التصسدير
أارسشت ا÷زائر خيارها للخروج من تداعيات الصشدمة
اŸال -ي -ة اÿارج -ي -ة ال -ن -اج -م -ة ع -ن أازم -ة ان -ه-ي-ار أاسش-ع-ار
اÙروق-ات ع-ل-ى أاسش-اسس اع-ت-م-اد سش-ب-ي-ل ت-رشش-ي-د ال-نفقات
وع-ق-ل-ن-ة اسش-ت-ع-م-ال اŸوارد ،وف-ق-ا ل-رؤوي-ة دق-ي-ق-ة ب-كل ما
لداء،
تتطلبه من صشرامة ‘ تسشيÒها والتزام بتحسش Úا أ
لول من أام البواقي ،حيث أاطلق منها
مثلما أاكده الوزير ا أ
جملة مؤوششرات –مل –ت عنوانها الكب Òرسشائل طمأانة
السش -اح -ة الق -تصش -ادي -ة ،خ -اصش -ة اŸت -ع -ام -ل Úال-وط-ن-يÚ
لج- -انب ،ن- -اف- -ي- -ا بشش -ك -ل صش -ري -ح أان ل ›ال إاط Ó-ق -ا
وا أ
للتقششف باعتباره مصشدر تعطيل للنمو ،خÓفا Ÿا تسشعى
لوسش -اط ال -ت-ي ي-زع-ج-ه-ا م-واصش-ل-ة ا÷زائ-ر
إال -ي -ه ب -عضس ا أ
ل-وتÒة ال-ت-ن-م-ي-ة ،م-ت-ح-دي-ة ث-ق-ل ال-ظ-رف اŸا‹ ال-ع-اŸي
الراهن وتصشميمها على الدفع بعجلة النمو.

سشعيد بن عياد
من أابرز اŸؤوشسرات التي تكرسس
م- -ن- -اخ ا’سس- -ت- -ق -رار وتضس -ع اŸؤوسسسس -ة
اإ’نتاجية من بداية ا‚از ا’سستثمار
إا ¤التسسويق اسستبعاد الّلجوء إا ¤قانون
مالية تكميلي ‘ اŸدى القصس Òعلى
اأ’ق -ل‡ ،ا ي -دل ع -ل -ى أان ال -ت -وازن -ات
اŸال -ي -ة ال -كÈى ل -ل -ب Ó-د ت -وج -د ع -ل-ى
مسستوى جيد وتتطلب مرافقتها بالرفع
م -ن وتÒة اإ’ن -ت -اج ومضس -اع -ف -ة ج-ه-ود
التصسدير خارج اÙروقات لتعويضس
الفارق الذي تفقده اÿزينة العمومية
بفعل تراجع إايرادات النفط.
ي-ت-عّ-زز ه-ذا ال-ت-وج-ه ب-ال-ره-ان ع-ل-ى
عملية القرضس السسندي التي تتواصسل
‘ ظ- -روف ه- -ادئ- -ة ب- -ان -خ -راط ك -ب -ار
اŸتعامل Úا’قتصسادي ÚاÙلي Úعلى
غ - - -رار أاعضس - - -اء م - - -ن - - -ت- - -دى رؤوسس- - -اء
اŸؤوسسسسات ،بحيث يرتقب بلوغ سسقف
 612م-ل-ي-ار دي-ن-ار ق-ري-ب-ا ب-عد –صسيل
 461مليار دينار‡ ،ا يجسسد مدى قوة
الثقة ب Úالدولة والشسركاءÃ ،ا ‘ ذلك
اŸواط - -ن Úال - -ذي شس - -ارك - -وا ‘ ه- -ذه
العملية انطÓقا من الوعي بالظرف
الراهن وضسرورة التكامل ضسمن معادلة
اق- -تصس- -ادي- -ة ع- -ادل- -ة ◊م -اي -ة ال -ق -رار
السسيادي واإ’فÓت من دوائر تÎبصس
ببÓدنا من بوابة التمويل اÿارجي،
الذي Áكن اللجوء إاليه ضسمن مشساريع
إانتاجية على أاسساسس الشسراكة اŸتوازنة
وبشسروط ميسسرة .انطÓقا من ورقة
ال-ط-ري-ق ،ع-ن-وان-ه-ا ال-ن-م-و ا’ق-تصسادي
ودوران ع -ج -ل -ة ال -ت -ن -م-ي-ة اŸسس-ت-دام-ة
وقودها اإ’مكانيات الوطنية يتقدمها
العنصسر البشسري ” ،وضسع هدف حيوي
للسسنت Úالقادمت Úيتمثل ‘ بلوغ نسسبة
‰و بـ  ‘ 3.5سسنة  2017و 4باŸائة ‘
السس- -ن- -ة اŸوال- -ي -ة  2018ال -ت -ي “ث-ل
اŸن -ع -رج ا◊اسس-م لÓ-ن-ت-ه-اء م-ن وضس-ع
رك -ائ -ز ال-ن-م-وذج ا’ق-تصس-ادي ا÷دي-د،
الذي ” الشسروع ‘ إارسسائه من خÓل
الÎك -ي -ز ع -ل -ى اŸؤوسسسس-ة ا’ق-تصس-ادي-ة
ب - -ك - -اف - -ة أا‰اط- -ه- -ا وج- -ع- -ل اإ’ن- -ت- -اج
ا÷زائ -ري الشس -غ -ل الشس -اغ-ل Ÿواج-ه-ة
ا’سس -تÒاد ال -ف -احشس ال -ذي يسس -ت -ن-زف
اŸوارد اŸالية الثمينة.
ضس -م -ن ه -ذه ال-رؤوي-ة ال-ت-ي ت-ع-كسس
درجة عالية من التصسميم على تخطي
ال- - - -ظ- - - -رف الصس - - -عب دون اŸسس - - -اسس
ب-اŸك-اسسب ا’ج-ت-م-اع-ي-ة وج-عل ثقافة
ال-ط-م-وح واأ’م-ل م-ت-ن-فسس-ا ‘ م-واج-هة
خطاب اليأاسس واإ’حباط الذي يروجه
ال- -ط- -اب -ور اÿامسس ،ك -م -ا أاشس -ار إال -ي -ه
ال-وزي-ر اأ’ول وت-غ-ذي-ه أاوسس-اط ي-ق-ل-ق-ها
اخ -ت -ي -ار ا÷زائ -ر مسس -اره -ا السس -ي-ادي
برفضس اأ’مر الواقع ،بحيث ’ Áكن
إاطÓقا أان يسستمر التعامل مع شسركاء
ي - - - -ع- - - -تÈون ا÷زائ- - - -ر ›رد سس- - - -وق
اسس -ت -ه Ó-ك-ي-ة ،وم-ن ث-م-ة ال-ت-وج-ه ن-ح-و
ال- -ت- -ع- -ام -ل م -ع شس -رك -اء يسس -ت -ج -ي -ب -ون

«عملية القرضض السسندي
تتواصسل ‘ ظروف هادئة
بانخراط كبار اŸتعاملÚ
ا’قتصسادي Úعلى غرار
أاعضساء منتدى رؤوسساء
اŸؤوسسسسات ،بحيث يرتقب
بلوغ سسقف  612مليار دينار
قريبا»
للمتطلبات الوطنية عن طرق شسراكة
إانتاجية حقيقية.
لقد أاصسبح التصسدير ‘ صسدارة أاي
ع-م-ل اق-تصس-ادي ،خ-اصس-ة ‘ الصس-ن-اعة
التي بدأات تنتعشس ‘ السسنوات اأ’خÒة
بفضسل الÈامج اŸسسطرة والتي دخلت
مرحلة ا’‚از وأاخرى بدأات تنتج.
‘ هذا اإ’طار ،يرتقب أان تكون
سسنة  2018على أاك Ìتقدير اŸنعرج
اأ’ول ل -ق-ط-اع ا’سس-م-نت ،ال-ذي يصس-ب-ح
ق-اب Ó-ل-ل-تصس-دي-ر ن-ح-و أاسس-واق خارجية
بعد بلوغ ا’كتفاء الداخلي من هذه
اŸادة اأ’سس -اسس -ي -ة ‘ ال-ت-ن-م-ي-ة وا‚از
اŸشس- -اري- -ع .وق -د ” ت -دع -ي -م ا÷ه -از
اإ’نتاجي من ا’سسمنت Ãصسنع جديد
ي-ع-زز ›م-وع-ة اŸصس-ان-ع ال-ت-ي دخ-لت
اإ’ن -ت -اج ل -ت -ك -ت -م-ل ا◊ل-ق-ة اŸت-ي-ن-ة ‘
انتظار إا“ام باقي ا◊لقات اÿاصسة
Ãشساريع جارية ‘ قطاعات ا◊ديد
واŸن - -اج - -م واŸنشس- -آات ال- -ق- -اع- -دي- -ة،
ك- -ال- -ط- -ري- -ق السس -ري -ع شس -م -ال ج -ن -وب
واŸي -ن -اء ال -ت -ج -اري ا÷دي -د ل-ل-وسس-ط
وجملة مصسانع ‘ النسسيج واŸيكانيكا
واأ’دوية وغÒها من الفروع اأ’خرى
مثل الفÓحة.
ب- -الضس -ب -ط بشس -أان ال -ف Ó-ح -ة ،ف -ق -د
ح -م -لت زي -ارة سس Ó-ل إا ¤أام ال -ب -واق -ي
جوابا عمليا بإاطÓق توصسيل اŸياه من
سسد بني هارون بو’ية ميلة ،النائم على
ثروة مائية هائلة تقارب  1مليار مÎ
م -ك-عب ط-ي-ل-ة ال-ع-ام ،لÒوي ﬁي-ط-ات
فÓ-ح-ي-ة شس-اسس-ع-ة ت-ث-م-ر خÒات ك-ف-يلة
ب -إان -ه -اء اسس -تÒاد ال -غ -ذاء ،م -ن ح-ب-وب
وحليب أاصسبح باإ’مكان إانتاجه ﬁليا
من خÓل تنمية مشساريع إانتاجية ‘
شسكل مزارع وتعاونيات لÎبية اأ’بقار
ا◊لوب ،بحيث تبيّن Ãا ’ يدع ›ا’
للشسك أان لبÓدنا طاقات وقدرات ⁄
تسس-ت-غ-ل ب-الشس-ك-ل ال-ك-ا‘ ،وه-ي جديرة
ب-أان ت-ق-دم ال-ب-دي-ل ا’ق-تصس-ادي خ-اصسة
بانخراط الشسباب بكافة مسستوياته ‘
اŸع-رك-ة ال-ت-ن-م-وي-ة ع-ن ط-ريق إاحداث
م- -ؤوسسسس- -ات مصس -غ -رة وع -دم الÎدد ‘
اŸغ- -ام- -رة ا’سس -ت -ث -م -اري -ة م -ن خ Ó-ل
مشساريع جوارية تنتج القيمة اŸضسافة.
ي- -رت- -قب أان ت- -ت- -وسس- -ع اŸسس- -اح- -ات
ال - - -زراع - - -ي - - -ة ‘ اŸدي Úال - - -ق - - -ريب
واŸتوسسط Ãختلف أاشسكال ا’سستثمار
خ -اصس-ة ‘ ال-هضس-اب ال-ع-ل-ي-ا وا÷ن-وب،
ح-يث ي-راه-ن ع-ل-ى ال-و’ي-ات اŸن-ت-دبة
ا÷ديدة إ’حداث النقلة اŸرتقبة ‘
›ا’ت ال- -ت- -ن- -م- -ي- -ة م- -ن خ Ó-ل ب -عث
ا’سس-ت-ث-م-ارات الصس-دي-ق-ة للبيئة خاصسة
‘ السس- -ي- -اح- -ة وال- -زراع- -ة واÿدم -ات
والصسناعة التقليدية التي تشسكل حلقة

«الرهان على الو’يات
اŸنتدبة ا÷ديدة
إ’حداث النقلة اŸرتقبة
من خÓل بعث
ا’سستثمارات الصسديقة
للبيئة خاصسة ‘ السسياحة
والزراعة واÿدمات
والصسناعة التقليدية»
جديرة باŸرافقة لتحتل مكانتها ‘
السس-وق ك-راف-د ل-ل-ن-م-و ،والضس-غ-ط ع-ل-ى
البطالة التي ـ Áكن ﬁاصسرتها بتوسسيع
ن- -ط- -اق –ري -ر اŸب -ادرات وان -خ -راط
الفاعل ‘ Úالديناميكية ا÷ديدةÃ ،ا
‘ ذلك ال- -ب- -ن- -وك ال- -ت- -ي ح- -ان ال -وقت
لتتحول إا ¤فاعل ‘ اŸشساريع وفقا
Ÿنهج حديث يسستهدف بلوغ النتائج
اŸطلوبة ‘ آاجالها.
أ’ن «رّب ضسارة نافعة» فإان الظرف
ا◊ا‹ اŸت ّسس - -م ب - -ج - -م - -ل - -ة –دي- -ات
مصسÒي -ة ق -د ي -ك -ون اŸن-ع-رج ا◊اسس-م
ل - -ب- -ن- -اء اق- -تصس- -اد
م - - -ت - - -حّ- - -رر م- - -ن
اÙروقات
ب- - -ح- - -يث ي- - -ك - -ون
ج -وه-ره اإ’نسس-ان،
من خÓل اعتماد
ال- - -ع - -م - -ل اÓÿق
للÌوة سسبي Óللنمو
وإادراك مسستويات
م - -ت - -ق - -دم - -ة م- -ن
التنمية
اŸسس -ت-دام-ة ال-ت-ي
يصس-ن-ع-ها ويسستفيد
م - -ن - -ه - -ا اإ’نسس- -ان
ب -ال -درج -ة اأ’و،¤
ب- -ح- -يث ي- -ت- -ح- -ول
الفرد إا ¤عنصسر فاعل دون إاقصساء أاي
قوة إانتاجية ،ومن ثمة يكون ا◊وار بÚ
اإ’دارة اÙلية والسسكان سسلوكا جديدا
ل- -ت- -ح- -دي- -د اŸشس- -اري- -ع اÓŸئ -م -ة Ãا
يسستجيب ’نشسغا’ت وتطلعات السسكان
Ãا ‘ ذلك البعد البيئي ،الذي يجب
أان يدرج ‘ الÈامج تفاديا ıاطر
مسس -ت -ق -ب -ل -ي -ة ت -ل-ح-ق الضس-رر ب-الصس-ح-ة
ال-ع-م-وم-ي-ة ال-ت-ي ت-ن-ج-ر ع-ن-ها ‘ نهاية
اŸطاف كلفة باهظة تعيد اŸيزانية
العامة إا ¤نقطة البداية ،وهو ما ’
Áكن أان يحدث.
لذلك جاء قرار رئيسس الدولة إالغاء
ا‚از مشسروع مصسنع ا’سسمنت بوادي
ال -ط -اق -ة ب -و’ي-ة ب-ات-ن-ة ،ل-ي-ت-ق-اط-ع م-ع
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ل ت-
ق- -تصش- -ر اŸؤوشش- -رات ع- -ل- -ى ›رد نشش- -ر أارق- -ام إاحصش- -ائ- -ي- -ةوم -ع
ط
ي
ا
ت
ح
س
ش
ا
ب
ي
ة
ذ
ا
ت
ا
ل
ط
ا
ب
ع
ا
ل
ق
ت
ص
ش
ا
د
ي
ا
÷
ا
ف
،
و
ال-ت-ي
غالب
ا
م
ا
ت
و
ض
ش
ع
ع
ل
ى
ا
لهامشس وﬁدودة الطÓع ،إا‰ا تششمل
كل
م
ا
ل
ه
ص
ش
ل
ة
ب
ا
◊
ي
ا
ة
ا
ل
ق
ت
ص
ش
ا
دية والجتماعية للمواطن
واŸ
ؤ
و
س
ش
س
ش
ة
و
ا
Ÿ
ت
ع
ا
م
ل
و
ا
Ÿ
س
ش
ت
ث
م
ر
.
ا
ن
ط
Ó
ق
ا
م
ن م-ع-رف-ة موؤششر
يت
ع
ل
ق
ب
ا
ل
س
ش
ع
ر
أ
ا
و
ا
إ
ل
ن
ت
ا
ج
أ
ا
و
ا
ل
ت
س
ش
و
ي
ق
أ
ا
و
ا
ل
س
ش
ت
ه
Ó
ك
و
معيار
ا
÷
و
د
ة
،
Á
ك
ن
ض
ش
ب
ط
ا
◊سشابات وتدقيق اŸصشاريف والنفقات
ب
د
ء
ا
م
ن
ا
Ÿ
ؤ
و
س
ش
س
ش
ة
إ
ا
¤
ا
أ
ل
س
ش
ر
ة
،
ا
ل
تي هي أاحوج ا◊اجة اليوم
إا ¤ا
له -ت -م -ام Ãؤوشش -رات السش -وق ب-ك-اف-ة ج-وان-ب-ه ل-ل-ت-ح-ك-م ‘
م -وا
ر
د
ه
ا
و
م
و
ا
ك
ب
ة
ا
ل
ت
غ
ي
ر
ا
ت
،
و
م
ن
ث
م
ة
ح
م
ّ
ا
ي
ة
ق
د
ر
ت
ه-ا ‘موا
ج
ه
ة
م
ت
ط
ل
ب
ا
ت
و
ا
ح
تياجات تنمو ول تتوقف بحكم تطور
‰
ط
ا
Ÿ
ع
ي
ش
ش
ة
.
ض
ش
م
ن
ه
ذ
ا
ا
ل
ت
و
ج
ه تتناول صشفحة «موؤششرات»
كا
ف
ة
ا
Ÿ
س
ش
ا
ئ
ل
م
ن
خ
Ó
ل
ت
ب
س
ش
ي
ط
ا
Ÿ
ف
ا
ه
ي
م
و
ت
ش
شريح ا أ
لرقام
وت -دق -ي -ق اŸواق -ف ‘ ع-ا ⁄الق-تصش-اد وا أ
لسش-واق واŸال
وا أ
لع -م -ال ،ل -ل -مسش -اه -م -ة ‘ ت -وضش -ي -ح ال-رؤوى اŒاه
الت
ح
د
ي
ا
ت
و
ا
Ÿ
س
ش
ا
ئ
ل
ا
ل
ر
ا
ه
ن
ة
و
ا
Ÿ
س
ش
تقبلية ،التي
ت- -
ت
ط
ل
ب
ا
Ÿ
ب
ا
د
ر
ة
Ã
ت
ا
ب
ع
ة
ك
ا
ف
ة
ا
Ÿ
ؤ
و
ش
ش
ر
ا
ت
وحسش -ن م -ع -ا÷ت -ه -ا وتشش -ري -ح -ه -ا ب-إاشش-راك
اÈÿاء وأاهل الختصشاصس.

حما( Êرئيسس جمعية اŸنتجÚ
ا÷زائري Úللمششروبات)
مطالب السسكان الذين كان باإ’مكان
إادم-اج-ه-م ‘ ب-رام-ج ج-واري-ة صس-دي-قة
للبيئة ،مثل الفÓحة الواسسعة النطاق،
وكذا السسياحة الداخلية بجذب اهتمام
السسكان خاصسة ‘ اأ’رياف حيث Áكن
–قيق نتائج بأاقل التكاليف ،لو تبادر
ا÷م -اع -ات اÙل -ي -ة ب-ت-ف-ك-يك شس-ف-رة
ا’سستثمار اÙلي با’نفتاح أاك Ìعلى
اÙي-ط وال-ت-خ-لصس “ام-ا م-ن ث-ق-اف-ة
التسسي ÒالبÒوقراطي الذي  ⁄يعد له
مكانا ‘ النمط اإ’داري ا◊ديث الذي
–رصس ال- -دول- -ة ع- -ل- -ى Œسس -ي -ده ول -و
ب -وتÒة نسس -ب -ي -ة وم -ت -ف-اوت-ة م-ن ق-ط-اع
آ’خر .يقود هذا التوجه ا’سسÎاتيجي
ال -ذي ي -ن -ب -غ -ي أان ت -ل -ت -ف ح -ول-ه ك-اف-ة
اإ’رادات اıلصس - - - - - -ة إا ¤ضس- - - - - -رورة
التصسدي للفسساد ،العدو اأ’ول للنمو،
وذلك ب-ت-ك-ريسس أاخ-ل-ق-ة ا◊ي-اة ال-ع-ام-ة
ع- - - - -ل- - - - -ى ك - - - -اف - - - -ة
اŸسس- - - -ت- - - -وي - - -ات ‘
ا’Œاه Úال -ع-م-ودي
واأ’ف -ق-ي ل-ل-ج-ه-ازي-ن
اإ’داري وا’قتصسادي
واŸصس- -ر‘ ،ب- -ح- -يث
تسستعيد قيمة العمل
م-ك-ان-ت-ها ‘ اŸشسهد
ال-ع-ام وي-رد ا’ع-ت-ب-ار
ل - -ت- -ك- -اف- -ؤو ال- -ف- -رصس
وأافضس -ل -ي -ة ال -ك -ف-اءة،
ع - -ل - -ى اع - -ت - -ب - -ار أان
خÓف ذلك يجهضس
م- - - -ب- - - -ادرة اÓÿصس
ا’ق-تصس-ادي بإاحداث
القفزة النوعية التي
يراهن عليها للخروج ‘ أاجل قصسÒ
من دوامة انهيار أاسسعار اÙروقات،
التي يجري التعاطي معها بكث Òمن
الواقعية منذ أان تفجرت قبل سسنت،Ú
ومن ثمة تفادي الدخول ‘ نفق مظلم
تقف عند بابه كوابيسس صسندوق النقد
الدو‹ ،الذي أاكد خÈاؤوه ‘ زيارتهم
اأ’خÒة أان ا÷زائ- -ر ل- -يسست ب- -ح- -اج -ة
لـ»اأ’فامي» حاليا ،لكن ’ يشسكل ذلك
مصسدر طمأانينة بقدر ما يشسكل حافزا
للرفع من وتÒة العمل ‘ اŸيدان وفقا
ل -ورق -ة ال -ط -ري -ق ،ب -ك -ل م -ا ي -ق -تضس -ي-ه
اŸوقف من هدوء وبعد نظر و‚اعة
‘ ضس- -ب- -ط ا◊سس -اب -ات وحسس -ن ق -راءة
اŸؤوشسرات الدولية واÙلية.

«الظرف ا◊ا‹ قد
يكون اŸنعرج ا◊اسسم
لبناء اقتصساد متحّرر من
اÙروقات جوهره
اإ’نسسان والتوجه
ا’سسÎاتيجي ينبغي
أان تلتف حوله كافة
اإ’رادات اıلصسة»

تونسس

 info@ech-chaab..comالعدد
17084 www.ech-chaab.com
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العجز التجاري
الغذائي يتجاوز الـ
 184مليون دو’ر

تقن Úجزائري يحّدد معايÒ
جودة عصس Òالفواكه..قريبًا

أاك- - -د ع- - -ل - -ي ح - -م - -ا ،Êرئ - -يسس
ج -م -ع-ي-ة اŸن-ت-ج Úا÷زائ-ريÚ
ل- - -ل - -مشش - -روب - -ات ،أان اÈÿاء ‘
ال -وقت ا◊ا‹ ي -ع -ك -ف -ون ع -ل-ى
مسش -ت-وى وزارة الصش-ن-اع-ة ع-ل-ى
وضش- -ع ت- -ق- -ن Úت- -ق- -ن- -ي ج- -دي -د
Ÿع - -اي Òج - -زائ- -ري- -ة ل- -عصش- -ائ- -ر
الفواكه.
فضشيلة بودريشس

وم-ن اŸن-ت-ظ-ر أان تشس-م-ل ال-ع-م-ل-ية
جميع اŸنتجات الوطنية مهما كانت
طبيعتها ،حيث تخصسصس معاي Òلكل
م -ن -ت-وج ي-ف-رضس احÎام-ه-ا ،م-رج-ع-ا
ارتفاع اأسسعار اŸشسروبات ‘ السسوق
اÙل -ي-ة إا ¤ت-راج-ع ق-ي-م-ة ال-دي-ن-ار
أامام العمÓت الصسعبة التي التهبت،
واقتناء اŸتعامل صساحب اŸؤوسسسسة
اŸواد اأ’ولية بسسعر مرتفع .قال إان
 98ب - - -اŸائ - - -ة‡ ،ا يسس- - -وق م- - -ن
مشس- -روب- -ات ‘ ا÷زائ -ر م -ن إان -ت -اج
وط- -ن- -ي ،م- -ؤوك -دا وج -ود  450منتج
للمشسروبات ،غ Òأانه حسسبما كشسف
 42م -ن -ت-ج ف-ق-ط ي-ن-ت-ج-ون ن-ح-و 85
باŸائة من إاجما‹ اإ’نتاج الوطني.
تأاسسف علي حما ،Êرئيسس جمعية
م -ن -ت -ج -ي اŸشس -روب-ات ‘ ا÷زائ-ر،
ك - -ون ت - -داع- -ي- -ات ارت- -ف- -اع أاسس- -ع- -ار
اŸشس -روب -ات ي -ت-ح-م-ل-ه-ا اŸسس-ت-ه-لك
وحده ،وأاوضسح ‘ سسياق متصسل أان
بعضس اŸنتج Úللمشسروبات يقومون
برفع سسعر ما يطرحونه ‘ السسوق،
على اعتبار أان كل منتج له سسياسسة
م -ع -ي-ن-ة ،وي-ح-دد السس-ع-ر ع-ل-ى ضس-وء
تكلفة اإ’نتاج وجودة العرضس الذي
ي - -ق - -دم - -ه ،وي - -أاخ - -ذ ‘ ا◊سس - -ب- -ان
اŸوظ -ف ÚاŸؤوه -ل Úال -ذي ي-ت-ط-لب
توظيفهم رواتب معتÈة.
ق -در ح -م -ا Êح -ج -م الصس-ادرات
ا÷زائرية من اŸشسروبات بنحو37
دو’ر ‘ عام  ،2015علما أان 98
باŸائة ‡ا يسسوق من مشسروبات ‘
ا÷زائر من إانتاج وطني ،ورغم أان
ا◊ديث ع- - - -ن وج - - -ود  1767منتج
ل - -ل- -مشس- -روب- -ات ‘ ا÷زائ- -ر ،ل- -ك- -ن

سس-ج-ل اŸي-زان ال-ت-ج-اري ال-غ-ذائ-ي ل-ت-ونسس
عجزا ماليا بقيمة  367، 6مليون دينار تونسسي
(نحو  184مليون دو’ر) خÓل النصسف ا’ول
م---ن ال--ع--ام ا÷اري  ،2016حسس-ب-م-ا اأظ-ه-رته،
أامسس ا’حد ،بيانات رسسمية .أاوضسحت وزارة
ال-فÓ-ح-ة واŸوارد اŸائ-ي-ة والصس-ي-د ال-ب-حري
ال---ت--ونسس--ي--ة ان ال--ع--ج--ر ال--ت--ج--اري ‘ اŸواد
الغذائية Áثل نسسبة  % 6 ، 1من إاجما‹ عجز
اŸيزان التجاري للبÓد ،مقابل فائضس بقيمة

Óحصس-اء ي-ؤوك-د
ال -دي -وان ال -وط -ن -ي ل -إ
وجود  450منتج ينشسط ‘ اŸيدان
‘ ›ال اŸشس - - -روب - - -ات ،غ Òأان- - -ه
حسس -ب -م -ا كشس -ف ح -م-ا 42 Êمنتجا
ف-ق-ط ي-ن-ت-جون نحو 85ب-اŸائ-ة من
إاج- -م -ا‹ اإ’ن -ت -اج ال -وط -ن -ي .أاب -دى
رئيسس جمعية اŸنتج Úا÷زائريÚ
ل-ل-مشس-روب-ات ح-رصس-ه-م ال-ك-ب Òع-ل-ى
ال -ت-مسسك ب-نشس-اط-ه-م ال-ذي ي-جب أان
يكون فيه اŸنتوج ذا نوعية عالية
ومطابقا Ÿعاي Òا÷ودة ويسستجيب
للمقاييسس ،و–دث ‘ نفسس اŸقام
ع -ن إاشس -راك -ه -م م -ع وزارة ال -ت -ج -ارة
لوضسع اإ’جراءات حيز السسريان ‘
اŸيدان ،ويجري ‘ الوقت ا◊ا‹
إاع -داد ووضس-ع ت-ق-ن Úت-ق-ن-ي Ÿع-ايÒ
جزائرية لعصسائر الفواكه بإاشسراف
من وزارة الصسناعة من خÓل فريق
من اÈÿاء لتحديد اŸعاي Òبدقة،
ومن اŸقرر أان يعمم هذا التقنÚ
على جميع اŸنتجات الوطنية ،اأي
ك -ل م -ن -ت -وج ي -ك -ون ل-ه ت-ق-ن Úت-ق-ن-ي
ومقاييسس ÷ودته من العصس Òاإ¤
غاية السسيارة التي تصسنع ﬁليا.
ي- -رى ح- -م- -ا ،Êرئ- -يسس ج -م -ع -ي -ة
اŸن -ت-ج Úا÷زائ-ري Úل-ل-مشس-روب-ات
أان ارت- -ف -اع أاسس -ع -ار اŸشس -روب -ات ‘
السس -وق اÙل -ي -ة ،ي -ع -ود إا ¤ت-راج-ع
قيمة الدينار أامام العمÓت الصسعبة
ال- -ت- -ي ال -ت -ه -بت ،ول -ذا ف -إان اق -ت -ن -اء
اŸتعامل صساحب اŸؤوسسسسة اŸواد
اأ’ولية بسسعر مرتفع يجعله مضسطرا
إا ¤الرفع من تسسعÒة ما يسسوق من
مشسروبات.

 314 ، 4مليون دينار خÓل نفسس الفÎة من
العام اŸاضسي .وتراجعت نسسبة تغطية تكلفة
الواردات بعائدات الصسادرات خÓل الفÎة
من جانفي اإ ¤جويلية  2016لتبلغ نسسبة ، 4
 % 79مقابل  % 116خÓل نفسس الفÎة من
 .2015ترجع الوزارة هذا العجز ا ¤تراجع
قيمة الصسادرات بنسسبة  ‘ % 38 ، 2الوقت
الذي  ⁄تسستطع فيه الواردات ›اراة هذا
الهبوط حيث تراجعت بنسسبة  % 9 ، 6فقط.
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موسشاوي مسشعود يتذكر كيف قضشى أاك Ìمن عام Úبا÷بهة اŸصشرية

ي -تسس -ن -ى ل -ل -مصس -ط -اف Úال -دخ -ول إا ¤الشس-واط-ئ الـ 72
اŸسس -م -وح -ة ل -لسس-ب-اح-ة ‘ ا÷زائ-ر ال-كÈى «ال-ع-اصس-م-ة»
ب -اÛان والسس -ت -ف-ادة م-ن اŸع-دات الضس-روري-ة ب-أاسس-ع-ار
رمزية ،حسسب ما أاكده مدير اإلدارة ومراقبة التسسيÒ
واإلعلم اآل‹ بولية ا÷زائر عبد الرحمن بوسسواليم.
وأاوضس- -ح ب -وسس -وال -ي -م ‘ تصس -ري -ح ل -وأاج أان «ال -دخ -ول إا¤
شسواطئ العاصسمة ›ا Êغ Òأانه يتع Úعلى اŸصسطافÚ
دف -ع سس -ع -ر رم -زي ب -ق -ي -م -ة  500دي -ن -ار ج -زائ -ري (دج)
للسستفادة من اŸعدات اŸقÎحة من طاولت وكراسسي
وشس -مسس -ي -ات ط -وال ال -ي -وم وذلك ب -غ -ي -ة ا◊ف -اظ ع -ل-ي-ه-ا
وصسيانتها» .وأاضساف أانه «” Œهيز هذه الشسواطئ
اŸسس-م-وح-ة ل-لسس-ب-اح-ة ب-ج-م-ي-ع اŸراف-ق الضس-روري-ة ع-لى
غ -رار م -راك -ز األم -ن وم -واق -ف السس-ي-ارات وغ-رف ت-غ-يÒ
اŸلبسض وم -رشس -ات ،فضس -ل ع -ن Œن -ي -د ع -دد ك-ب Òم-ن
أاعوان األمن وحراسض الشسواطئ» .وأاكد اŸسسؤوول أان
ولي -ة ا÷زائ -ر ق -امت ب -ت -وظ -ي-ف  2.200ع-ون م-وسس-مي
لصسائفة  2016من أاجل السسهر على راحة اŸصسطافÚ
م -وضس -ح -ا أان -ه ” ت -وزي-ع ه-ؤولء األع-وان سس-واء اŸك-ل-فÚ
بصسيانة معدات الشسواطئ (شسمسسيات وكراسسي وطاولت
وغÒها) أاو بضسمان أامن اŸصسطاف Úع Èالشسواطئ ال72
اŸسسموحة للسسباحة ‘ ا÷زائر الكÈى.
من جهته توقع مدير السسياحة لولية ا÷زائر صسلح بن
ع- -ك -م -وم أان الشس -واط -ئ الـ  72اŸسس-م-وح-ة ل-لسس-باحة ‘
العاصسمة سستشسهد نحو سستة ملي Úزائر خلل موسسم

الصس-ط-ي-اف لسس-ن-ة  ،2016مشسÒا إا ¤أان - -ه ن- -فسض ال- -ع- -دد
اŸسسجل ‘  2015مقابل أاك Ìمن أاربعة ملي.2014 ‘ Ú
وف -ي -م -ا ي -ت -ع -ل -ق Ãواق -ف السس -ي -ارات أاك -د اŸدي-ر ال-ع-ام
Ÿؤوسسسسة اŸرور والنقل ا◊ضسري لولية ا÷زائر علي
سس -ع -ي -دا Êأان -ه ” ت -وف Òع -ل -ى مسس -ت -وى شس -واط -ئ ولي-ة
ا÷زائر اŸسسموحة للسسباحة  14موقفا لركن سسيارات
وع-ن ن-ظافة
اŸصس -ط -اف Úت -تسس-ع لـ  9000سس-ي-ارة.
الشس-واط-ئ أاك-د م-دي-ر ال-وك-ال-ة ا◊ضس-ري-ة لÎق-ي-ة وت-ن-م-ي-ة
السساحل لولية ا÷زائر يوسسف سسعدي أان الوكالة «تسسهر
ي -وم -ي -ا» ع -ل-ى ت-ن-ظ-ي-ف الشس-واط-ئ وت-ع-م-ل ع-ل-ى م-راق-ب-ة
«نوعية» مياه البحر واŸسسابح فضسل عن اإلبلغ على
ج-م-ي-ع اıال-ف-ات لسس-ي-م-ا ت-لك اŸت-ع-ل-ق-ة ب-عدم احÎام
›انية الشسواطئ .من جهته قال اŸدير العام لديوان
حظائر الرياضسات والتسسلية لولية ا÷زائر رضسا عطاب
إان الديوان كلف من قبل وا‹ ا÷زائر بتزويد الشسواطئ
باŸعدات الضسرورية من كراسسي وطاولت والسسهر على
صسيانتها ،باإلضسافة إا ¤تنظيم نشساطات فنية ﬂتلفة
على مسستوى الشسواطئ .وقال اŸدير العام Ÿؤوسسسسة
العتاد والÎفيه ا◊ضسري لولية ا÷زائر نبيل حداد من
جهته ،إان مؤوسسسسته وفرت مراكز مراقبة لفائدة عناصسر
ا◊ماية اŸدنية والدرك الوطني من أاجل ضسمان األمن
التام على مسستوى الشسواطئ فضسل عن توف Òمرشسات
وغرف لتغي ÒاŸلبسض باÛان لفائدة اŸصسطاف.Ú

إاجـ ـ ـراءات
وق ـ ـ ـائية
من أامراضض الصشيف

النظافة هي سسبيلنا للصسحة والعافية ،وهي من
أاهم اإلجراءات ‘ الصسيف لتفادي العديد من
األمراضض اÿطÒة ،ألن فصسل الصسيف من أاشسّد
لنسسانŸ ،ا يحدث
فصسول السسنة ضسراوة وعدواة ل إ
فيه من نشساط للميكروبات البكتÒية والفÒوسسية
والفطرية ،ونحن نقدم لكِ أاهم النصسائح الصسحية
الواجب إاتباعها خلل فصسل الصسيف:
^ يجب ا◊ذر من
األم-راضض ال-ن-اج-م-ة
عن الزحام الشسديد
‘ أام- - -اك - -ن قضس - -اء
ث الزحام
العطل حي ُ
‘ ح - - - -م - - - -ام - - - -ات
السس -ب -اح-ة وغÒه-ا،
أاي- -ن ي -ن -ج -م ع -ن -ه -ا
ال- - - -ع- - - -دي- - - -د م- - - -ن
األمراضض ا÷لدية.
^ الأط- -ف -ال ه -م
الفئة األك Ìتعرضسا
لم- -راضض ل- -ق- -ل- -ة
ل - -أ
مناعتهم ،يليهم كبار
السس- - -ن ،ل - -ت - -ده - -ور
صس-ح-ت-ه-م ومناعتهم
ل -ت -ق-دم ال-ع-م-ر ،ل-ذا
ي- -جب إاح- -اط- -ت- -ه- -م
بالرعاية الكاملة خلل أاشسهر الصسيف ◊مايتهم
من األمراضض قدر اإلمكان.
^ عدم التواجد ‘ األماكن غ Òالنظيفة ،والتي
بها زيادة كبÒه ‘ انتشسار الذباب وا◊شسرات،
وال- -ت- -ي ت- -ل- -عب دورا ك- -بÒا ‘ ن- -ق- -ل ال- -ب -ك -تÒي -ا
والفÒوسسات من وإا ¤اإلنسسان.
^ ال-ع-ن-اي-ة ب-ال-ن-ظ-اف-ة الشس-خصس-ي-ة ون-ظ-افة البدن
(ا÷سسم) واŸلبسض ،فيجب ا◊ذر من األمراضض
التى تظهر وتنشسط بسسبب قلة العناية بالنظافة
الشس -خصس -ي -ة وال -ع -ام -ة ،وه -ي ك -ثÒة ج -دا ،م -ن-ه-ا
األمراضض ا÷لدية مثل (ا÷رب ـ التينا ـ الدمامل
ـ اÿراريج).
^ ت -وخ -ي ا◊ذر م -ن ان-ت-ق-ال ال-ع-دوى السس-ري-ع-ة
لم - -راضض ا÷ل- -دي- -ة ،م- -ن خ- -لل ال- -ت- -ق- -ب- -ي- -ل
ل --أ
واŸصسافحة واسستخدام نفسض األدوات الشسخصسية،
م- -ث- -ل (اŸشس- -ط  -شس- -ف- -رة ا◊لق -ة  -اŸلق -ط
وأادوات التجميل  -القصسافة  -فرشساة األسسنان).
^ ا◊ذر من اسستخدام اأدوات الغ ‘ Òا◊دائق

مسسار التاريخ السستعماري منهيا أامرا واقعا عانت
منه أاجيال وأاجيال –ت ن Òالحتلل الفرنسسي
الغاشسم.
وكانت قوات ا÷يشض الوطني الشسعبي خلل ا◊رب
العربية اإلسسرائيلية ‘ جولتيها ( 1967ـ  )1973على
درجة عالية من األداء ‘ اŸواقع اŸتواجدة فيها
م -ث -ل «م -ي -ن -اء األدب -ي -ة» ذي ال-ط-اب-ع السسÎات-ي-ج-ي
Ãصس -ر ،إا ¤درج -ة ح ّ-ي -رت ق -ادة ال-ع-دو واخ-ت-ل-طت
حسس -اب-ات-ه-م‡ ،ا كّ-ب-ده-م خسس-ائ-ر ك-بÒة ي-ن-ب-غ-ي أان
لج-ي-ال خ-اصس-ة ق-ي-م-ة الشس-ج-اع-ة واإلق-دام
ت -روى ل -أ
والنضس -ب -اط ال -ق -ت -ا‹ ،وذلك ع Èن -ق -ل الشس-ه-ادات
وك -ت-اب-ة ال-رواي-ات وإان-ت-اج أاشس-رط-ة وأاف-لم وث-ائ-ق-ي-ة
–فظ بطولت أاولئك الرجال من أامثال اÙارب
لجيال
موسساوي مسسعود ورفاقه Ãختلف الرتب ل أ
القادمة.
ولعّل توسسيع هذا التكر Ëمنح من خلل تسسليم
م -ي -دال -ي-ة الشس-ج-اع-ة ل-ه-ؤولءÃ ،ا ‘ ذلك اŸت-وفÚ
منهم كما ين ّصض القانون ،يسساهم ‘ تعزيز التواصسل
ب Úاألجيال و ÏÁالروابط ب Úالذاكرة والراهن
لÎتسسم معا ⁄متجددة للمسستقبل تكون لها جذور
‘ ال-ت-اري-خ ف-تصس-م-د أام-ام ال-ت-ح-دي-ات ال-ت-ي رف-ع-ه-ا
باألمسض أاجيال م ّضست ،وسسوف ترفعها حاليا و‘
اŸسستقبل أاجيال أاخرى ناشسئة تسستمد قوتها من
أاسسلفها لكسسب معركة التنمية والنهوضض باإلنسسان
ع -ن ط -ري -ق ال -ت -ح -ك -م ‘ ال -ع-ل-وم واŸع-ارف ول-ك-ن
باألخصض عن طريق الوفاء للذاكرة التاريخية بكافة
مراحلها.
وح -م -ام -ات السس-ب-اح-ة ،م-ث-ل (اŸن-اشس-ف اÿاصس-ة
ب -ا◊م -ام  -م -لبسض السس -ب -اح-ة  -أادوات ال-ط-ع-ام
واŸائدة) وغ Òذلك.
^ عدم اسستعارة األدوات اÿاصسة بالعيون مثل
(العدسسات الطبية واŸلونة  -نظارات الشسمسض)
ألن ال -ع -ي -ون ت-ك-ون شس-دي-دة ا◊سس-اسس-ي-ة ‘ فصس-ل
الصسيف.
^ ا◊ذر من أامراضض العيون التى تسسببها قلة
ال-ن-ظ-اف-ة م-ث-ل م-رضض (ال-رم-د ا◊ب-ي-بي) ،والرمد
ال -رب -ي -ع -ي ،وغسس-ل ال-وج-ه وال-ع-ي-ون أاك Ìم-ن م-رة
ب -ال -ي -وم ،ل -ل -ح -ف -اظ ع -ل-ى نضس-ارة ال-ع-ي-ون وإاب-ع-اد
األتربة.
^ إاجراءات عامة للوقاية من الأمراضض:
هناك إاجراءات عامة للوقاية من أامراضض ا÷هاز
ال -هضس -م -ي ال-ت-ي ُت-ع-د م-ن أاخ-ط-ر األم-راضض ال-ت-ي
يصساب بها اإلنسسان
خصس - - - - - -وصس- - - - - -ا ‘
الصس - - -ي- - -ف ،م- - -ث- - -ل
(الل -ت-ه-اب ال-ك-ب-دى
الفÒوسسي ـ النزلت
اŸعوية ـ اإلسسهال ـ
التيفود ـ الكولÒا ـ
الطاعون).
أايضس- - - - -ا أام- - - - -راضض
ا÷ه- -از ال -ت -ن -فسس -ي
وم -ن-ه-ا (األن-ف-ل-ون-زا
ب - -ك - -اف - -ة صس- -وره- -ا
اŸوسسمية ـ إانفلونزا
ال -ط -ي-ور ـ إان-ف-ل-ون-زا
اÿنازير) ،منها:
^ اŸداومة على
غسس - - -ي - - -ل الأي - - -دي
واŸلبسض بالصسابون السسائل اŸناسسب.
^ تقليم األظافر وقصض الشسعر.
نظافة األسسنان.
^ اله -ت-م-ام ب-السس-ت-ح-م-ام ون-ظ-اف-ة ا÷سس-م ‘
الصسيف ،حيث كÌة العرق توؤدي ألمراضض جلدية
يطول علجها.
^ اسس -ت-خ-دام السس-وائ-ل اŸط-ه-رة م-ث-ل ال-دي-ت-ول
والكحوليات الطبية.
^ اسستخدام القفازات واألقنعة عند الضسرورة.
^ ال -ت -خ -لصض م-ن ال-ذب-اب ال-ق-وارضض وال-ب-ع-وضض
والÈاغيث.
^ ال -ت -خ -لصض الآم -ن م -ن ال -ق -م -ام -ة اŸن -زل -ي -ة
والنفايات.
^ التعامل ا◊ذر مع ا◊يوانات والطيور ‘
اŸنزل ،من خلل ارتداء قفازات ـ اأقنعة ـ أاحذية
ذات رقبة طويلة.
أاثبتت الدراسسات التي تؤوكد أان غسسيل األيدي
يحّد من وفيات األمراضض اŸعدية بنسسبة ،%50
واإلصسابة بأامراضض ا÷هاز التنفسسي بنسسبه .%25

منتجات ‘ معارضض
متجـــــّددة Ãينـــــاء
تيبـــــــــــــــــــــازة

سشلع تع Èعن األصشالة
والهويـ ـ ـ ـ ـة أابدعتهـ ـ ـ ـ ـا
أان ـ ـ ـ ـ ـامل حرفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
ájQÉîa ÊGhGC ,»∏M
ájó«∏≤J á°ùÑdGCh
تسصتقطب الزوار

تشصهد سصاحة ميناء مدينة تيبازة منذ  19جوان
الفارط معارضض متجّددة من أاسصبوع Úلكل دورة
ي -نشص-ط-ه-ا ح-رف-ي-ون م-ن ﬂت-ل-ف ولي-ات ال-وط-ن ‘
إاطار موسصم الصصطياف الذي Áتّد إا ¤نهاية شصهر
أاوت.
تيبازة  :عÓء ملزي
كانت الدورة األو ¤من التظاهرة التي اختتمت قبل عيد
الفطر مباشسرة ،شسهدت مشساركة حرفي Úمن  9وليات Ãا
‘ ذلك حرفيي الولية اŸضسيافة على أان يأاتي الدور على
ح -رف -ي Úآاخ -ري -ن م -ن ولي -ات أاخ -رى ل-ع-رضض م-ا ت-نسس-ج-ه
أاناملهم من أاوان فخارية ،حلي ،أالبسسة تقليدية ،أادوات زينة
وديكور ومكملت غذائية ومشستقات النخيل.
ت-ع-يشض ال-ت-ظ-اه-رة ح-ال-ي-ا م-رح-ل-ت-ه-ا ال-ث-ان-ي-ة ال-ت-ي “يزها
فسسيفسساء حرفية تعّبر عّما تزخر به ا÷زائر من تقاليد
وحرف تزداد تنوعا وثراء Ãجّرد النتقال من منطقة إا¤
أاخرى.
ت- -ن- -درج ه- -ذه ال- -ت- -ظ- -اه- -رة حسسب م -دي -ر غ -رف -ة ا◊رف
والصس-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-ت-ي-ب-ازة لـ»الشسعب» ضسمن برنامج
الوزارة

سصحر بÓدي

áª°UÉ©dG ôFGõ÷G ÅWGƒ°T
 ٧٢ششاطئا للسشباحة اŸسشموحة وترقب  ٦مÓي Úزائر

مقدمة ا÷بهات القتالية ،بحيث أان هذه الشسريحة
يقول موسساوي ل تزال تتطلع Ÿثل هكذا موقف
خاصسة Ÿن تعرضسوا إلصسابات.
ويتذكر يوم وصسولهم إا ¤أارضض الوطن كيف انقلبت
لفراد بـ«واد سسقان» بالتلغمة،
الشساحنة اŸقلة ل أ
و” نقل اŸصساب Úوهو واحد منهم إا ¤مسستشسفى
قسسنطينة دون أان يتسسلل إاليهم أادنى ضسعف وأاسسف،
كيف ذلك وهم من أاحفاد جيل نوفم Èالذي غيّر

ل

ي -ح -م -ل م -وسس -اوي مسس -ع -ود ذك -ري-ات ب-ط-ول-ي-ة ع-ن
مشساركته ‘ حرب الشسرق األوسسط التي خاضسها مع
رفاقه من أافراد اÿدمة الوطنية إا ¤أان عادوا إا¤
أارضض الوطن ‘ سسنة  ،1975وكلهم افتخار بتشسريف
ا÷زائر التي Á ⁄ضض عن اسستقللها آانذاك أاكÌ
من عشسر سسنوات .ويروي اليوم بعزة فصسول تلك
اŸرحلة التي سسطّرت فيها ا÷زائر صسفحات من
اÛد وهي حديثة السستقلل دون أان تبخل ‘ مّد
لشسقاء بالرجال والعتاد دفاعا عن الشسرف
العون ل أ
وكرامة اإلنسسان العربي.
قضسى ﬁدثنا حينذاك عام Úوثلثة أاشسهر ‘
جبهة التصسدي للعدو اإلسسرائيلي واŸسساهمة ‘

صص

سصعيد بن عياد

حت

«القانون الصصادر بتاريخ  22جوان 2015
اسصسض ميدالية اŸشصاركة ‘ حربي الشصرق
لوسص - -ط “ 1973 / 1967ن-ح ل-ك-اف-ة
ا أ
اŸشصارك Úفعليا وامضصوا أاك Ìمن شصهر ‘
مسصرح العمليات»
«ميدالية الشصجاعة تعّزز التواصصل بÚ
لج -ي -ال و“ّت -ن ال -رواب-ط ب Úال-ذاك-رة
ا أ
وال - -راه - -ن لÎتسص- -م م- -ع- -ا ⁄م- -ت- -ج- -ددة
للمسصتقبل»

ت- -أام Úاألراضس -ي ال -ع -رب -ي -ة ع -ل -ى مسس -ت -وى الشس -رق
األوسسط وبالذات ‘ مصسر العربية دون أان تتزعزع
إارادتهم أاو ترتعشض أايديهم بالرغم من البعد عن
األهل والشسوق إا ¤األسسرة وضسخامة اŸهمة ‘ ظلّ
ت- -داخ- -ل ق- -وى ع -اŸي -ة وت -داع -ي -ات أازم -ة ل ت -زال
فصسلوها إا ¤اليوم وكان تلك التضسحيات والبذل
واŸعاناة ذهبت سسدى.
ويتطلّع اليوم مثل باقي األفراد الذين عاشسوا تلك
التجربة اÙفوفة بالصسعوبات واıاطر للحصسول
على تكر Ëيج ّسسد قيمة العرفان والتقدير وذلك
ضسمن أاحكام القانون الصسادر با÷ريدة الرسسمية
بتاريخ  22جوان  ،2015والذي تن ّصض بنوده على
ت- -أاسس -يسض م -ي -دال -ي -ة اŸشس -ارك -ة ‘ ح -رب -ي الشس -رق
األوسسط  1967ـ  1973التي “نح لكافة اŸشساركÚ
فعليا وأامضسوا أاك Ìمن شسهر ‘ مسسرح العمليات.
و“ثل هذه اللتفاتة القانونية التي كرسسها رئيسض
ا÷مهورية حماية للذاكرة مكسسبا يرتقب أان يشسمل
ك -اف -ة اŸع -ن -ي Úم -ن خ -لل م-ن-ح اŸي-دال-ي-ة ‘ ك-ل
مناسسبة وطنية عزيزة .ويعت Èمثل هذا التقدير
قيمة معنوية تكون ميداليتها شساهدا على صسدر كل
من ذهب إا ¤الشسرق األوسسط حيث أابلى البلء
ا◊سسن وكان ‘ مسستوى البطولة بتشسريفهم للراية
الوطنية.
هذا القانون صسادق عليه الŸÈان عرف Œسسيدا
‘  5جويلية  ،2015وهذه السسنة Ãنح شسهادات
إلطارات ،غ Òأان العملية تسستحق أان تشسمل ولو
ب -ال -ت -دري -ج ك -اف -ة األف -راد خ-اصس-ة ال-ذي-ن ك-ان-وا ‘

ك:

وجوه

ذكريات وتطلعات ﬁارب

ال -وصس -ي -ة ال -ذي ي -قضس -ي ب -ت -م -ك Úا◊رف -ي Úم -ن تسس -وي -ق
منتجاتهم من خلل توف Òفضساءات “كنهم من الولوج
لعا ⁄التسسويق من الباب الواسسع.
“ّكن العديد من ا◊رفي Úمن تسسويق منتجاتهم بسسعر
ا÷م -ل -ة ودف-ع-ة واح-دة م-ا أاّه-ل-ه-م ل-لن-ت-ق-ال م-ب-اشس-رة إا¤
مرحلة جديدة من النتاج والتفاعل مع ا◊رفة.
ك -م -ا ح -رصست ا÷ه -ة اŸن -ظ -م -ة ع -ل -ى تسس -وي -ق اŸن-ت-ج
ا÷زائري األصسيل مع تسسليط عقوبات صسارمة على كّل
حر‘ يرّوج لسسلع أاجنبية مسستغل الفرصسة لتحقيق األرباح
بطريقة سسهلة.
كما أاصسّرت ا÷هات اŸنظمة للتظاهرة على –سس Úأاوجه
التعامل مع الزبون من خلل Œسسيد أافكار اŸاركيتينغ
على أارضض الواقع ،غ Òأاّن الذي يشسكو منه ا◊رفيون هذه
السسنة كون اŸسساحة اıصسصسة لهم ضسيقة نسسبيا بحيث ⁄
–ظ غرفة ا◊رف والصسناعات التقليدية سسوى Ãسساحة
ﬁدودة على مسستوى اŸيناء.
وب -ال -ت -وازي م -ع م -ع -رضض اŸي-ن-اء ،حصس-لت غ-رف-ة ا◊رف
والصس-ن-اع-ات ال-ت-ق-ل-ي-دي-ة ب-ال-ولي-ة ع-ل-ى رخصس-ة اسس-ت-ثنائية
ل -ت-ن-ظ-ي-م م-ع-رضض آاخ-ر ع-ل-ى مسس-ت-وى السس-اح-ة ال-ب-ل-دي-ة ‘
دورت Úتعنى أاولهما بدورة جويلية التي شسرع فيها خلل
األسسبوع اŸنصسرم وشسارك فيها حرفيون من وليات تيزي
وزو ،ع Úالدفلى ،تندوف وتيبازة.
فيما يرتقب تنظيم دورة ثانية بهذا اŸوقع خلل شسهر
أاوتÃ ،شس - -ارك - -ة ح - -رف - -ي Úم - -ن ولي- -ات أاخ- -رى ،غ Òأاّن
ال -ع-ارضس Úب-ع ÚاŸك-ان أا ّك-دوا ل-ن-ا ن-قصض الق-ب-ال ت-ق-ري-ب-ا
خلل الفÎة الليلية التي تشسهد جنوح معظم الوافدين إا¤
اŸدينة إا ¤منطقة اŸيناء مطالب Úبتوف Òظروف أاحسسن
للعرضض مع قبول اŸشساركة ‘ تغطية التكاليف الناجمة
عن ذلك.
ومن اŸرتقب أان يتم تنظيم معرضس Úآاخرين لوليتي
تندوف واألغواط خلل شسهر أاوت Ãدينة شسرشسال ‘
إاطار برنامج الوزارة الهادف إا“ ¤ك Úحرفيي ا÷نوب
الكب Òمن تسسويق منتجاتهم ‘ ظروف مريحة.
و‘ إاط -ار دع -م ال -نشس-اط األك-ادÁي ل-ل-ق-ط-اع يشس-ه-د م-ق-ر
غرفة ا◊رف والصسناعات التقليدية بتيبازة من ح Úآلخر
”
لقاءات دورية لتعريب مدونة الصسناعات التقليدية التي ّ
إاعدادها سسابقا بالتنسسيق مع خÈاء أاجانب باللغة الفرنسسية
وي -ع -ك -ف ›م-وع-ة م-ن م-دي-ري ال-غ-رف ع Èال-وط-ن ع-ل-ى
ت -ع-ري-ب-ه-ا وت-ن-ق-ي-ح-ه-ا وف-ق-ا ل-ط-ب-ي-ع-ة اÛت-م-ع ا÷زائ-ري
و“اشس -ي-ا واŸق-اي-يسض ال-دول-ي-ة ب-ت-أاط Òم-ب-اشس-رم-ن م-دي-رة
مركزية بالوزارة اŸنتدبة اÿاصسة بالصسناعات التقليدية
لتÈز بذلك ‘ األفق بوادر معطيات جّد ايجابية تعد
Ãسستقبل زاهر للقطاع ‘ ظلّ عزم ا◊كومة
على –ويل هذا القطاع إا ¤قطاع
م -ن -ت -ج وف ّ-ع -ال ‘ اŸن-ظ-وم-ة
القتصسادية الوطنية ‘
آاجال قريب.

تعتÈ
ولي- -ة ت- -ي- -زي
وزو من ب Úإاحدى
ال-ولي-ات اŸسص-تحدثة
ب -ا÷زائ -ر ت-ن-قسص-م إاداري-ا
إا 21 ¤دائ-رة مشص-ك-لة من67
بلدية ،يوجد بها جبل جرجرة
الشصامخ تعلوه قمة للة خديجة بـ 2308م،
وه -ي ال -تسص -م-ي-ة ال-ت-ي ت-ع-ود إا ¤وج-ود ام-رأاة
م-ق-دسص-ة زاه-دة ك-انت تسص-م-ى لل-ة خ-ديجة،
وي -غ -لب ع -ل -ى نشص -اط -ه -ا ال -ط-اب-ع-ان ال-فÓ-ح-ي
والتجاري.
تنسسب تسسمية مدينة تيزي وزو إا ¤شسجÒات شسوكية
ذات ورود صسفراء منتشسرة بكÌة ‘ هذه اŸنطقة
التي تتوفر على  1400قرية ،وتÎكب كلمة تيزي وزو
من كلمت‘‘ Úتيزي‘‘ تعني فج و‘‘اوزو‘‘ اŸراد منها
شسجرة شسوكية تسسمى وزال باألمازيغية.
غطائها النباتي الشساسسع سسمح لها بان تتبوأا مكانا
اسسÎات -ي -ج -ي -ا ه -ام ،يضس -اف إال -ي -ه الÌوة ا◊ي -وان-ي-ة
ف-م-ع-ظ-م م-ن-اط-ق م-ن-ط-ق-ة ال-ق-ب-ائ-ل ت-تميز بطبيعتها
اÿلبة يكسسوها غطاء نباتي كثيف متنوع تتخلله
ثروة غابية جذابة تسسر النظر وتسسكن اŸسساحات
الغابية أاغلبية أاصسناف ا◊يوانات اŸتواجدة شسمال
ا÷زائ -ر ،م -ن -ه -ا ق -ردة اŸاغ -و وال -ط -ي -ور ال-ك-اسس-رة
كالعقاب النسسر إا ¤جانب الثعاب Úوالذئاب والثعالب
واÿنازير الÈية ،إا ¤جانب أاصسناف أاخرى انقرضست
منذ عدة سسنوات كاألسسد والدب األبيضض والفهد،
وكذا القطط اŸتوحشسة ،الوشسق والضسبع ،و◊ماية
” إانشساء ا◊ظÒة
هذه الÌوة من الندثار والزوال ّ
ال - -وط - -ن - -ي - -ة ÷رج- -رة ال- -ت- -ي ت- -ق- -در مسس- -اح- -ت- -ه- -ا
بـ1٨550هكتار.
يعود تاريخ مدينة تيزي وزو إا ¤فÎة ما قبل التاريخ
بدليل وجود آاثار ع Ìعليها بعدد من اŸناطق ،على
غ -رار ت -ي -ف -زي -رت وأازف-ون ،إا ¤ج-انب ذراع اŸي-زان
اŸعروفة بتضساريسسها ا÷بلية الوعرة ،أاطلق عليها
الرومان اسسم مونت فÒاتوسض واŸراد منها جبل من
حديد ،كانت هذه اŸنطقة مع مرور السسن Úقبلة
لشس- -ع -وب ح -وضض األب -يضض اŸت -وسس -ط ،م -ن ب -ي -ن -ه -م
الفينيقي Úالذين دخلوها ‘ القرن اÿامسض والرابع
قبل اŸيلد حيث مارسسوا التجارة واإلبحار فيها،
أانشس -أاوا م-راك-ز Œاري-ة ع-ل-ى سس-اح-ل ه-ذه اŸن-ط-ق-ة

.. hRh …õ«J
لؤولؤوة حافظت
على أاصشالتها رغم
تعاقب ا◊ضشارات
Ÿمارسسة نشساطهم التجاري.
احتلها الرومان خلل القرن األول ما قبل اŸيلد
إا ¤غاية القرن الرابع بعد اŸيلد من أاجل تثبيت
وجوههم و“ديد سسيطرتهم على اŸنطقة ،كما عمد
الرومان إا ¤تشسييد مدن عسسكرية وحضسارية على
طول سساحل تيفزيرت أاطلق عليها اسسم لومنيوم،
وأازف -ون ب -اسس-م روزاسس-وسض ،أاع-اد ال-ب-ي-زن-ط-ي-ون ب-ن-اء
األحياء واŸدن اŸدمرة من طرف الوندال‘ Ú

ال- - -ق- - -رن اÿامسض ،و‘ فÎة ال- - -عصس- - -ور
الوسسطى كانت مدينة تيزي وزو على
شسكل كونفيدراليات ،و‘ القرن
ال -راب -ع عشس -ر ت-رأاسست ام-راة
ت- -دع- -ى شس- -ي- -مسس- -ي م -ن
ع-ائ-ل-ة ع-ب-د الصس-م-د
ا–ادي- - - - -ة ‘‘آايث
اي -راث-ن‘‘ م-ن
سسنة
1330
إا ¤غ - -اي - -ة
. 1340
أام- - -ا خ- - -لل فÎة
األت- -راك م- -ن ال- -ق -رن
السس- -ادسض عشس- -ر وال -ق -رن
” رسسم و
التاسسع عشسر ،فقد ّ
ت -أاسس -يسض ‡ل -ك -ة ك -وك -و ‘ سس-ن-ة
1510م على يّد عائلة ايث القادي
وذلك لصسد غزوات اإلسسبان واألتراك،
” تشس- -ي- -ي- -د ع- -دة أاب- -راج ‘ ام- -اك -ن ع -دة
و ّ
كتازغارت سسيباو بوغني وبرج تيزي وزو ،الذي أاصسبح
ابتداء من القرن السسابع عشسر مركزا عمرانيا ،حيث
أانشس- -ئ ه- -ذا األخ Òسس -ن -ة 1640م Ÿراق -ب-ة السس-ه-ول
اÙيطة به.
تبقى الفÎة السستعمارية آاخر مطاف ابتداء من
ال -ق -رن ال -ت -اسس -ع عشس -ر وال -ق -رن ال -عشس -ري -ن ،أاي-ن ”
السستيلء كليا على هذه اŸنطقة من طرف ا÷يشض
الفرنسسي بعد اŸعركة الشسهÒة التي قادتها البطلة
للة فاطمة نسسومر ،وشسرعوا خلل هذه الفÎة ‘
بناء مدن صسغÒة وقرى ذات طابع أاوروبي ‘ أاماكن
عديدة من تيزي وزو.
وحسسب الدراسسات التاريخية التي أاجريت من طرف
خÈاء وب- - -اح- - -ث Úت- - -ب Úأان ك- - -ل ه - -ذه ا◊ضس - -ارات
اŸتعاقبة على هذه اŸنطقة  ⁄تطمسض حقيقتها
وط- -اب- -ع- -ه- -ا األصس- -ي- -ل ،وسس- -اه -مت بشس -ك -ل ك -ب‘ Ò
اÙافظة على خصسوصسيتها وأاصسالتها الظاهرة ‘
القرى التقليدية.

مركب عبد الوهاب سصليم بشصنوة

سشهرات فنية متنوعة طيلة النصشف الثا Êمن ششهر جويلية
أاعّدت إادارة مركب عبد الوهاب سسليم بشسنوة برنا›ا فنيا ثريا –ييه كوكبة من أاŸع الفنان Úالشسباب
با÷زائر على مدار النصسف الثا Êمن شسهر جويلية تزامنا وموسسم الصسطياف الذي يشسهد عادة توافدا
لفتا للعائلت واألسسر من كل نواحي الوطن.
حرصست إادارة اŸركب حسسب ما اطلعت عليه «الشسعب» ،على بر›ة  3فنان Úفرادى أاو مع فرقهم خلل
لذواق الفنية
كل سسهرة ومن ﬂتلف اŸدارسض الفنية لغرضض ضسمان حد أادنى من الفرجة والسستجابة ل أ
اŸع Èعنها ،مع بر›ة ›مل ا◊فلت بداية من العاشسرة ليل وهو التوقيت األنسسب للعائلت الراغبة
‘ تذوق الفن للسستمتاع بالعروضض اŸقÎحة بالنظر إا ¤انشسغال هذه األخÒة Ãداعبة رمال البحر طيلة
النهار وإا ¤غاية قدوم الليل.
من األسسماء اŸقÎحة لذات السسهرات الشسابة نوال ،وهيبة مهدي ،ماسسي ،الشساب خلصض ،أامينة زه،Ò
كادير بريقو ،الشسيخ حميدة،أانيسض بورحلة وهواري الدوفان.
تشسهد قاعة الهواء الطلق باŸركب يوميا توافد العديد من ﬁبي الغناء والطرب لتتواصسل السسهرة ا¤
سساعة متأاخرة من الليل األمر الذي اسستحسسنته عّدة عائلت قدمت خصسيصسا إا ¤اŸنطقة لقضساء عطلة
الصسيف ‘ ظروف مريحة وهادئة.
تيبازة :عÓء ملزي

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com

ثقافة

ا’ثنين  18جويلية  2016م
الموافق لـ  13شسوال  1٤3٧هـ

لسشبوع الثقا‘ لـ ““الششيخ قروابي““ ،ميهوبي:
خÓل افتتاحه ا أ

تأاسسيسس مؤوسسسسات ثقافية –مل أاسسماء الفنان Úحفاظا على تواجدهم
اÛتمع اŸد Êله الدور الكب ‘ Òتخليد األسسماء الكÈى

ششدد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي ،على““ أاهمية إانششاء اŸؤوسشسشات و ا÷معيات الثقافية التي –مل أاسشماء الفنان Úو الفنانات الذين
Óجيال الصشاعدة ،كما هو ششأان مؤوسشسشة الششيخ الهاششمي قروابي،
رحلوا و التي من ششأانها تخليد ذكراهم و –فظ تاريخهم و عطائهم الفني ل أ
لغنية الششعبية قروابي ،وهي وقفة
Óسشبوع الثقا‘ اÿاصس بالذكرى العاششرة لرحيل إايقونة ا أ
التي قدمت ،أامسس ،مبادرة جيدة بتنظيمها ل أ
لصشيل بصشفة عامة و للطابع الششعبي بصشفة خاصشة خÓل مسشÒته الفنية
تكر Ëو تقدير و عرفان لكل ما قدمه الفقيد للفن ا÷زائري ا أ
الÌية والغنية““.

قصسر الثقافة :حبيبة غريب
تصسوير :عباسس تيليوة
اعت Èميهوبي ،خÓل الندوة الصسحفية التي
نشسطها غداة ا’نطÓق الرسسمي لفعاليات اأ’سسبوع
الثقا‘ اıصسصش للذكرى العاشسرة لرحيل الفنان
الهاشسمي قروابي ،أان ما تقوم به اŸؤوسسسسة التي
–مل اسسمه ،عمل تشسكر و تشسجع عليه ،مشسÒا إا¤
أان التظاهرة التي يحتضسنها قصسر الثقافة مفدي
زكريا إا ¤غاية الـ 21من الشسهر ا÷اري مبادرة
متميزة  ⁄يسسبق أ’حد أان فكر ‘ تنظيمها ‘
السسابق على السساحة الثقافية.
وأاضساف ميهوبي قائ ،Óأان تنظيم أاسسبوع كامل
’سسÎجاع ذكرى الفقيد ،مبادرة على الوزارة ان

تشسجعها و تثني على جهود القائم Úعليها ،كون
الهاشسمي ،كان فنانا متميزا ‘ ،اختياره للكلمة و
اللحن و طريقة اأ’داء  ،له جمهور كب Òداخل
الوطن و ‘ كل أاقطار العا ،⁄متميز باحÎافيته
الكبÒة و حسسه الفني القوي““.
اننا نلح اليوم ،أاردف الوزير قائ““ :Óعلى أان
تكون الكث Òمن اŸؤوسسسسات –مل اسسماء الفنانÚ
ال- -ك- -ب- -ار ،أام- -ث- -ال اŸرح -وم دح -م -ان ا◊راشس -ي و
بوجمعة العنقيسش ،و خليفي أاحمد و غÒهم ،و من
الضسروري أان نؤوسسسش عم Óجادا لكل فنان رحل
عنا ،لنحافظ على فنه و عمله وعطائه و تراثه من
النسسيان والزوال.
أاشسار الوزير ‘ ذات السسياق قائ ،Óأان لكل من
وزارة الثقافة ومن خÓلها الديوان الوطني ◊قوق
اŸؤولف وا◊قوق اÛاورة مهمة ا◊فاظ على

لغنية الششعبية ضشيف قصشر الثقافة
إايقونة ا أ

أاسسبوع من النشساطات حول الشسيخ الهاشسمي ڤروابي
سساحة –مل اسسمه ببلدية بلوزداد

ان-ط-ل-قت أامسس ،رسش-م-ي-ا ،ب-قصش-ر الثقافة
م-ف-دي زك-ري-ا ب-ال-ع-اصشمة ،فعاليات ا أ
لسشبوع
ال -ث -ق -ا‘ اıل -د ل -ل -ذك -رى ال-ع-اشش-رة ل-رح-ي-ل
إاي-ق-ون-ة ال-غ-ن-اء الشش-ع-ب-ي با÷زائر ،الهاششمي
ڤ-رواب-ي ،وال-ذي ت-ن-ظ-م-ه ا÷معية الثقافية
التي –مل اسشمه بالتنسشيق مع قصشر الثقافة
و–ت رعاية وزارة الثقافة ‘ ،مبادرة هي
ا أ
لو ¤م -ن ن -وع -ه -ا“ ،ت -د إا ¤غ -اي-ة  21من
الشش- -ه- -ر ا÷اري ،ب ÚاÙاضش -رات ال -ف -ك -ري -ة
وع- - -روضس ل- - -لصش- - -ور واŸق- - -الت وا أ
لشش - -ي - -اء
الششخصشية للفقيد وديوانه الفني ،ومعارضس
الكتب والزخرفة وا أ
لزياء التقليدية ،إا¤
جانب ا◊فÓت الفنية والتكرÁات لعمداء
الفن ا÷زائري ا أ
لصشيل.

حبيبة غريب

م ّ-ي -ز ا’ف -ت -ت -اح ال -رسس -م -ي ل -ف-ع-ال-ي-ات اأ’سس-ب-وع

الثقا‘ ،التقد Ëالرسسمي للكليب اŸصسور تكرÁا
للراحل ،من إانتاج التلفزيون ا÷زائري واإ’ذاعة
ال -وط -ن-ي-ة ،وك-ل-م-ات ع-ب-د ال-ق-ادر سس-ن-وسس-ي ،وغ-ن-اء
العديد من الفنان ،Úمن بينهم نادية بن يوسسف،
ديب العياشسي ،وطلبة مدرسسة ڤروابي من الذين
فازوا باŸسسابقة الثانية التي –مل اسسمه.
و‘ هذا الصسدد ،أاشسارت شسهرة ڤروابي رئيسسة
ا÷معية الثقافية ““الهاشسمي ڤروابي““ باŸناسسبة،
أان الشسيخ ،يسستحق كل التقدير وا’حÎام وبذل كل
ا÷هود ،عرفانا Ÿا قدمه للفن الشسعبي ا÷زائري
اأ’صسيل.
ك -م -ا أاع-ل-نت رئ-يسس-ة ا÷م-ع-ي-ة ع-ن ق-رار ب-ل-دي-ة
ب -ل -وزداد Ãع -ي -ة وزارة اÛاه -دي -ن ب -إاطÓ-ق اسس-م
الراحل ڤروابي على إاحدى سساحاتها خÓل اأ’يام
ال -ق -ادم -ة ،وه -ي م -ب -ادرة ث-م-ن-ت-ه-ا ك-ثÒا اŸؤوسسسس-ة
وعائلة الفقيد وكل أاحبائه ،موجهة باŸناسسبة نداء
لكتاب السسيناريو قصسد إانتاج فيلم سسينمائي حول

مسسÒة زوجها الراحل ،بالتنسسيق مع قصسر الثقافة
مفدي زكريا.
وعن برنامج اأ’سسبوع الثقا‘ ،ذكرت السسيدة
شسهرة أانه يشسمل برنا›ا ثقافيا فيها ندوة فكرية
حول مسسÒة الراحل وينشسطها اليوم عبد القادر بن
دعماشش ،وأامسسيت Úشسعريت ،Úوعرضش تلفزيو Êمن
اأ’رشسيف ،ثم التأاسسيسش الرسسمي يوم  20جويلية،
ل -ل -ج -وق اŸوسس -ي -ق -ي ال -وط -ن -ي ال-ذي ي-ح-م-ل اسس-م
الهاشسمي ڤروابي ،والذي يضسم فرع رجا‹ يحمل
اسس- -م «ال- -ب- -ارح» وف- -رع نسس- -وي ““اأ’ري- -ام““ ،ت- -ي- -م -ن -ا
باأ’غنيت Úالرائجت Úللمرحوم ،إا ¤جانب السسهرة
اÿت-ام-ي-ة ال-ت-ي سس-ت-ك-ون Ãن-اسس-ب-ة ت-ك-ر Ëج-ماعي
للعديد من الوجوه الفنية البارزة ،بحضسور كل من
الشساب أانور ونادية بن يوسسف ،عبد القادر شساعو،
ديب ال- -ع- -ي -اشس -ي ،ج -م -ال ع Ó-م وشس -ب -اب م -درسس -ة
الهاشسمي ڤروابي وغÒهم.

تاموقادي تراقصس مسسرحها بوصسÓت اختصسرت حضسارة الصسÚ
« سسبيكتاكل شسنواز““ موسسيقى وتاريخ عريق
الشسابة جميلة تهز اŸدرجات والشساب زينو يراقصس السسكون

‘ ال -ل -ي-ل-ة ال-راب-ع-ة م-ن ب-رن-ام-ج السش-ه-رات
ال-ف-ن-ي-ة ا÷اري ف-ع-ال-ي-ات-ه-ا ب-القاعة الكÈى
““أاح -م -د ب -اي““ ب -قسش -ن -ط -ي-ن-ة ،ك-انت صش-اح-ب-ة
الصش - -وت ا÷ب- -ل- -ي اŸن- -ف- -رد و‚م- -ة الصش- -وت
العربي ““‚وى كرم““ ضشيفة متميزة وغالية
على قلب ا÷مهور الذي توافد بقوة ◊ضشور
لغنية العربية ويكون قريبا
أاغان ششمسس ا أ
منها ويردد معها أاغانيها عن ظهر قلب.

قسسنطينة :مفيدة طريفي

كانت ا◊فلة لبنانية وعربية راقية بصسوت جبلي
رائع ودبكة شسامية أالهبت ركح قاعة ““أاحمد باي““
التي اهتزت على وقع اŸوسسيقى والصسوت الشسجي
للنجمة ‚وى كرم ،سسهرة ليلة أامسش ،ناجحة بكل
اŸق -اي -يسش ع-اشست أاج-وائ-ه-ا ““الشس-عب““ وت-ن-ق-ل أادق
تفاصسيلها.
ا◊فلة انطلقت بوصسلة لنجمة السسهرة ‚وى
كرم ،التي اعتلت ركح القاعة الكÈى بفسستان زادها

^ جازو‹:
أام -ت -عت ال -ف -رق-ة الصش-ي-ن-ي-ة ““سش-ب-ي-ك-ت-اك-ل
ششنواز““ جمهور تاموقادي ‘ خامسس سشهرات
اŸهرجان ‘ طبعته الـ ،38حيث أادت العديد
م-ن ال-رقصش-ات الشش-ع-ب-ي-ة الصشينية واللوحات
ال-ف-ن-ي-ة اŸم-زوج-ة ب-اسش-ت-ع-راضش-ات موسشيقية
–كي تاريخ حضشارة الصش Úالششعبية وهي
السشتعراضشات التي لقت اسشتحسشانا واسشعا
من ا÷مهور.

باتنةŸ :وشسي حمزة

 ⁄تتمكن ﬁافظة مهرجان تيمقاد الدو‹ مرة
أاخرى من جمع ا÷ماه Òعلى مدرجات تيمقاد
ح - -يث اق - -تصس- -ر ا◊ضس- -ور ع- -ل- -ى ب- -عضش الشس- -ب- -اب
والعائÓت التي تعّودت حضسور سسهرات تاموقادي
منذ انطÓقه ،اأ’مر الذي يطرح أاك Ìمن سسؤوال عن
ال -دواف -ع ا◊ق -ي -ق -ي -ة ل-غ-ي-اب ا÷م-ه-ور ع-ن ط-ب-ع-ة
مهرجان تيمقاد الدو‹ هاته السسنة حيث أاشسار
البعضش منهم ‘ حديث مع ““الشسعب““ إا ¤اأ’سسماء
اŸشساركة ‘ هاته الطبعة والتي إاما ليسش لها وعاء
جماهÒي أاو أانها ’ “لك جديدا فنيا.
أاما ا÷زء الثا Êمن السسهرة فسساهمت الشسابة
ج- -م- -ي- -ل- -ة ‘ إاع- -ادة ال- -تصس -ف -ي -ق وال -ه -ت -اف -ات إا¤
اŸدرج -ات ،ك -م -ا سس -اه -م ال -ف -ن -ان الشس -اوي ي -ح -ي

كواليسس تيمقاد
^ ما يزال ا◊ضسور اÙتشسم للعائÓت ميزة
لصسيقة Ãسسرح تيمقاد ا÷ديد ،خاصسة وأانه كبÒ
جدا ويصسعب ملؤوه ‘ غياب أاسسماء فنية كبÒة.
^ ح -الت اإ’ن -ارة ال -ك -بÒة ل -ل -م -ه -رج-ان دون
ال -ت -ق-اط اإ’عÓ-م-ي Úل-لصس-ور اÿاصس-ة ب-ا◊ف-ل-ة
وهي النقطة التي لطاŸا –دث عنها ﬁافظ
اŸه -رج -ان ‘ ال -ط -ب -ع-ات السس-اب-ق-ة ،ح-يث أاك-د
صسراحة حنينه لهندسسة اŸسسرح القد. Ë
^ ظهر التعب واŸلل واضسحا على جميع من
كان حاضسرا سسهرة أاول أامسش ،خاصسة منظمي
اŸهرجان ،سسواء ﬁليا أاو مركزيا ،فهل أاصسبح
مهرجان دو‹ كتيمقاد على هذا اŸلوان ؟.
^ زّي- -ن مسس- -رح ال- -ه- -واء ال -ط -ل -ق ب -ت -ي -م -ق -اد
Ãجموعة من شسبكات اأ’ضسواء اıتلفة اأ’لوان
وال -ت -ي أاضس -فت ج -م -ا’ خ -اصس -ا ع-ل-ى اŸسس-رح،
إاضسافة إا ¤لوحة كبÒة تتلون بعلم ا÷زائر.

سشهرة لبنانية طبعها موال ششامي أانعششت ليا‹ قسشنطينة

صساحبة الصسوت ا÷بلي ““‚وى كرم““ تلهب قاعة ““أاحمد باي““
Óأ’ت أاح -ج -اره –ت ت -ق -ن -ي-ة اإ’ضس-اءة
حضس -ورا وت  -أ
ج-م-ا’ .اح-ت-لت ف-رق-ت-ه-ا الشس-ام-ي-ة ال-ع-رب-ي-ة خشس-بة
الركح ،تفاعل معها ا÷مهور تصسفيقا وهتافا ،حيث
قدمت بعدما عÈت عن فرحها بالغناء –ت سسماء
مدينة قسسنطينة ا÷ميلة وب Úأاحضسان جمهورها
الذواق ،أاغانيها اŸشسهورة لدى ﬁبيها ومتابعيها
والقادمة من عمق الثقافة اللبنانية.
سسافرت النجمة ‚وى كرم با÷مهور إا ¤حيث
ا÷مال واإ’بداع اŸشسرقي وعلى نغمات اŸوال
الشس- -ام- -ي وال- -دب- -ك -ة ،ردد م -ع -ه -ا ا÷م -ه -ور أاغ -ان
وشساركها الوصسÓت اÿالدة.
اسس -ت -ه -لت ‚وى ك -رم السس -ه -رة ال-ف-ن-ي-ة ب-أاغ-ن-ي-ة
““ماعاشش م Úزعلك حبيبي““ ،أادت بحرارة أاغنية
““عاشسقة أاسسمرا““ ،““Êخليني شسوفك بالليل““Ã““ ،زح
معك““ و«بالروح بالدم““ و«ما بسسمحلك““ وعدد من
اأ’غ -ا Êال -ت -ي رقصش ل-ه-ا ا◊ضس-ور ع-ل-ى ال-ط-ري-ق-ة
ال -ل-ب-ن-ان-ي-ة الشس-ام-ي-ة ،ت-ع-بÒا ع-ن ف-رح-ه-م بشس-مسش
اأ’غنية العربية التي قالت بأانها جاءت إا ¤ا÷زائر،
ملبية دعوة تشسكل دوما ا’سستثناء لديها.

على مدار سساعت ،Úتوالت الوصسÓت الغنائية
التي أالهبت ا◊ضسور وجعلته يرقصش على الدبكة
الشسامية وعلى اŸوال الذي قدمته النجمة العربية
““‚وى ك -رم““ رف -ق -ة أاح -د أاع -م -دة اŸوال الشس-ام-ي
وك-انت ك-ل-م-ات-ه ح-ول قسس-ن-ط-ي-ن-ة وج-م-ال ا÷زائ-ر،
معÈين عن حبهم لها وإاعجابهم بجمال هذه الدولة
اŸعطاءة.
‘ تصس -ري -ح ل -ه -ا سس-ب-ق ح-ف-ل-ت-ه-ا ا›ÈŸة ‘
السسهرة الرابعة ضسمن فعاليات السسهرات الفنية،
–دثت ‚م -ة اأ’غ -ن -ي-ة ال-ع-رب-ي-ة ““‚وى ك-رم““ ع-ن
حبها للجزائر التي قالت عنها انها بلدها الثا Êلن
تتأاخر أابدا ‘ تلبية أاي دعوة تأاتيها إاليها.
أاك Èدليل على ذلك ،كما أاضسافت ،أان ا÷زائر
البلد ا÷ميل الذي احتضسنها كابنة أايام ا◊رب التي
خ -اضس-ه-ا ل-ب-ن-ان ضس-د ال-ع-دو ا’سس-رائ-ل-ي وان-تصس-رت
اŸقاومة اللبناية بقيادة حزب الله أ’ول مرة على
اسسرائيل ‘ حرب مفتوحة سسنة ““ 2006تسستحق أان
آاتيها على أاجنحة الط Òاليوم قبل الغد““.

1٧08٤

اقتصشرت على حضشورﬁتششم للعائÓت وا÷مهور

^ الششاب زينو:

ذكرى الفنان Úو الÎاث ا÷زائري ،كون ا◊كومة
ا÷زائ -ري -ة ت -ك -رسش ج -ه -وده -ا و ت -و‹ اه -ت-م-ام-ه-ا
اÿاصش بهم ،مثلما أاشسار الوزير اأ’ول ،مؤوخرا،
ع -ل -ى ضس -رورة إانشس -اء م-ؤوسسسس-ة –م-ل اسس-م ال-ف-ن-ان
عيسسى ا÷رمو ،Êلكن على اÛتمع اŸد Êأان
يسساهم بدوره ‘ هذه اŸشساريع و اŸبادرات و
يتكلف بالبحث و ا◊فاظ على تاريخ الفنان Úو
ذك -رى مسسÒات -ه -م ال -ف -ن-ي-ة ،ح-ف-اظ-ا ع-ل-ى ال-ذاك-رة
الثقافية للشسعب ا÷زائري““.
ودع-ا م-ي-ه-وب-ي ال-ف-ن-ان Úوال-ف-ن-ان-ات ل-ت-ك-ثيف
جهودهم و اŸشساركة بقوة ‘ نشساطات و مبادرات
مثل مؤوسسسسة الهاشسمي قروابي ،مؤوكدا على دعم
الوزارة لهم ولكل اŸشساريع الثقافية التي ت ّصسب ‘
ال -ت -اري -خ Ÿسس -ار ع -ظ-م-اء ال-ف-ن ا÷زائ-ري ،أام-ث-ال
ﬁبوب الشسعب ،الشسيخ الهاشسمي قروابي.

العدد
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^ الششابة جميلة:

^ الششاب يحي اÿنششلي:

اÿنشسلي الذي أادى روائع غنائية تراثية ‘ –ريك
بعضش الشسباب ‘ اŸدرجات.

قالوا عن اŸهرجان
^ جازو‹:
«سس-ع-ادت-ي ك-بÒة ب-ال-غ-ن-اء م-رة أاخ-رى Ãه-رجان
تيمقاد الدو‹ ،مؤوكدا أان للمهرجان سسحر ’ يقاوم،
يسستحق أان يكون ‘ أاجندة كل فنان““.
^ الششاب زينو:
«مشساركتي ‘ مهرجان تيمقاد الدو‹ ،فخر
ك -ب Òوإاضس -اف -ة ه -ام-ة ŸسسÒت-ي واŸسس-رح ا÷دي-د
رائع ،ولقد كنت خائفا من مدى Œاوب ا÷مهور
م-ع-ي ول-ك-ن-ي ت-ف-اج-أات ب-ح-ف-اوة ا’سس-ت-ق-ب-ال ومدى
ال -ت -ج -اوب ال -ذي ج-ع-ل-ن-ي أا“ن-ى اŸشس-ارك-ة ‘ ك-ل
ط -ب -ع -ة ،ول -ع ّ-ل اأ’م -ر ال -ذي أاث-ار ان-ت-ب-اه-ي Œاوب
الشسباب مع اأ’غا.““Ê
^ الششابة جميلة:
« ⁄أاكن أاصسدق أان ا÷مهور سسيتجاوب معي
ب -ه -ذا الشس -ك -ل اŸم -ت-از وأان-ا سس-ع-ي-دة ل-ل-ت-واج-د م-ع
ج -م -ه-وري ال-ذي أاع-ده مسس-ت-ق-بÃ Ó-ف-اج-آات ف-ن-ي-ة
كثÒة ‘ الطابع الفني اÿاصش بي الذي افتخر
بالغناء به““.
^ الششاب يحي اÿنششلي:
«اŸهرجان فرصسة لتÓقي الثقافات وجسسر هام
ي -ن -ب -غ -ي ا◊ف-اظ ع-ل-ي-ه واŸسس-رح ا÷دي-د م-كسسب
وطني للثقافة ا÷زائرية وأانا فخور باŸشساركة ‘
هذا اŸهرجان الدو‹““.

مواعيد فنية

ي -ك -ون ج -م-ه-ور ت-ام-وق-ادي ،ال-ي-وم
ا’ثن ‘ ،Úسسابع سسهرات الطبعة الـ
 38على موعد مع النجم السسوري،
وف -ي -ق ح -ب-يب وك-م-ال ال-ق-اŸي‚ ،م
اأ’غ -ن -ي -ة الشس -اوي -ة ال -ب -دوي-ة وسس-ل-ي-م
الشس -اوي وم -اسس -ي ،ح -يث سس -ت -ن -ط-ل-ق
السسهرة ‘ حدود الـ  10.30لي.Ó



فالك فال اÒÿ
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koutoufcom@gmail.com
إإ’ثن 18Úجويلية  ٢016م
إلموإفقلـ 1٣شسوإل  14٣7هـ
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πª◊G
ما Êكاسس نتكسسر ما Êوردة
ندبالرإÊخا”‘يدسسيد
إلرجال
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هبط لقاع إلبحر ،فّرشست
زربية،خرجت‹جنية،قالت‹
وإشس بيك يا بنية؟ قلت لها رإحوإ حبابي و
خÓوÊوحدإنية
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هندي يحÎف امتصساصص الصسدمات
الكهربائية
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خ- -ال- -ت- -يي- -اخ -ال -ت -ي شس -دي
وليدك عليا إنا نسسقي ‘ إ÷نان
وهويرميإلوردعليا
‘ ظاهرة Òﬁة للعلماءÁ ،كن للمرإهق إلهندي
““ديباك جانغرإ““– ،مل مرور تيار كهربائي بقوة 11
فولتعÈجسسمهدونأإنيشسعربأا.⁄
وقدإكتشسفإŸرإهققدرتهإلعجيبةعلىإمتصساصس
كمية إلكهرباء ،إلكافية إ’ضساءة  500منزل ،بالصسدفة،
أإثناءإإصسÓحهسسخانوإلدته،إإذÁكنهوضسعيدهدإخل
حوضسمياهبهأإسسÓككهرباءعاريةدونأإنيتأاثر.
وذكرإŸرإهق( 16عاما)،أإنهحصسلعلىتلكإلهبة
من إلله ،ويشسعر بالتميز لقدرته على إلقيام بشسيء ’
Áكن أ’حد آإخر منافسسته فيها ،و’ ينوي إإضساعة تلك
إلهبة.
وأإضساف أإنه إعتاد إÿوف من إلكهرباء ،لكنه إآ’ن
أإصسبح أإك Ìثقة ‘ إلتعامل معها ،بعدما إخت Èنفسسه
عدةمرإتو⁄يصسببشسيء،حتىأإنهÁكنŸسسسسلك
كهرباءبهتياربلسسانهدونحدوثضسررله.
و’كتشسافمدىقدرتهعلى–ملإلتيارإلكهربائي،
صسعد إإ ¤عمود كهرباء ‘ إلقرية ،وŸسس سسلك جهد
عا‹بقوة 11أإلففولت،وهوإلسسلكإلذيÁدإلقرية
بالكهرباء ،فيما إجتمع أإهل إلقرية بأاسسفلها يطالبونه
بالنزول،إعتقادإبأانهيحاولإ’نتحار،لكنبعدماŸسس
إلسسلكونزلسسليما،بدأإإ÷ميع‘إلتصسفيقو–يته..

.
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دي -دي -و..دي -دو..أإن -ا سس -ع -دي
مليح،قنديليضساوي،إلبنيانإإ¤
ب -ن-ي-ت-وق-عسس-ج-ا‹،ب-ن-ي-اÊف-وقغ-رف-ةو‹
يخصسنييكملهو‹إلعا‹

ومضضــــــــــة

هل تعل ـ ـ ـ ـم؟
ـ أإن عا ⁄جيولوجيا إŸدعو ““يوج Úشسوماخر““ ..هو

” وضسع رفاته على سسطح إلقمر
إلوحيد ‘ إلتاريخ إلذي ّ
عام.1999
 أإنإلسسفاح““ديقو““”ّإإعدإمهعام 1841أ’نهقامبإالقاء
أإك Ìمن  70شسخصسا ‘ ‡ر مائي ” ،إ’حتفاظ برأإسسه
لدرإسسةعقله.

إإّن السسخرية منإلسسمÚلنŒعلكأإكÌ
ن - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ح - - - - - - - - - - - - - - - - - - -اف- - - - - - - - - - - - - - - - - - -ة ..
لسستهزاء بالقبيح لن يجعلك أإك Ìجماً’
و ا إ
..
َفدع اÿلق للخالق  ..وأإعمل على –سسÚ
نفسسكوتطويرها

يا’’يا’’سسبحانخÓقك
شسفتإلنجوم‘إلسسماعنبا‹
سس - -اقكإل - -عÚتشس - -وفف - -يكوإل - -ق - -لب
مشستاقك

 كل ما كانت معاملتك سسطحية مع إلناسس
كلماقلّتنسسبةخسسارتكإإليهم.
 نحن ُنبآالغ ‘ْ إلصسمتِ أإحيانآا لِكي آ’ ّ ‰سس
إلِكÈيآاءولوبِكلمة.

ماهو الششيئ الذي ’
يجري و’ Áششي

ب َل ْنِ آإلَُقنِآاٌعة

آإلَ ً
حِيآاة َآ’تٌـٌعِطِينِآا ًمنِ ِن ً
ح ً
َ
ل
حِيآاة.
تٌـٌعِطِينِآا َْلآإ ً

للعبــرة
ع- - -اشس‘إإح - -دىإŸدن
حكيم يحيط به إلكث Òمن
إل -ت Ó-م -ي -ذ ،أإصس -اب إ◊سس-د
أإح -ده -موأإرإدأإني -ح -رج -ه
أإم -امإل -ن -اسسإل -ذي -نك -ان -وإ
يقولون ““هل هناك سسؤوإل ’
يسس -ت -ط -ي -عأإني -ج-يبع-ل-ي-ه
إ◊كيم؟““.
ذهبإ◊اسس- -دإإ¤ح -ق -ل
م- -ل- -يءب- -ال- -زه- -ور،وأإمسسك
ب-ف-رإشس-ة ج-م-ي-ل-ة ،وأإخ-ف-اها
بÚكفيه‡،سسكابهابلطف،
وك -انتف -ك -رت -هأإنيسس -أالإ◊ك-ي-م
““ه- -له- -يم- -ي- -ت- -ةأإمع- -ل- -ىق -ي -د
إ◊ياة؟““.
ف -إاذإق-الإ◊ك-ي-مم-ي-ت-ةت-رك-ه-ا
ل -ت -ط،Òوإإذإق -الإإن -ه-اع-ل-ىق-ي-د
إ◊ي- - - -اةضس- - - -غ- - - -طع - - -ل - - -ي - - -ه - - -ا
لتموت...وحينما جاء إإ ¤إ◊كيم
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ي -ا’’ت -يف-اط-م-ةي-ا’’ت-ي
فطومإذإنتسسمانديرلكسسلوم
وإذإ إنت بحر ندير لك عوإمة ‰شسي وين
“شسيومانديكغÒإنا
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حك ـ ـ ـم وأامثـ ـ ـال

قصضة واقعية

ó°S’CG
يا Áا ويا بابا خلو ÊرإÊ
ح-ال-فن-ق-ط-عإل-ب-ح-روم-اتزيدو
تشس-وف-وÊزوج-وÊب-ح-ب-ي-ب-ت-يه-ن-وإروح-ك-م
وهنوÊ

كـ ـل ششـ ـيء بيـ ـدك

أإلحذل احلاعدد السسابق:

جة
تفا ‘إلثÓجة
حة

º` ` ` ` ` ` ` ` ` `°ù` `à`HG
ك-ت-مإل-ع-طسس-ةق-دي-ف-جر
أإح -دإأ’وع -ي -ةإل -دم -وي -ة
يعني ’  تsدعي إإ’تيكيت ‘
ك -ت-م-ه-ا.ـإرعبإŸت-وإج-دي-ن
م -عكوإت -ركإل -دن -ي -ات -رع -د
وتÈق و“طر ‘ وجهه…أإهم
شس- -يءصس- -ح- -تكأإخ -يأإخ -ت -ي
إلكر.ÚÁ

سسأاله ““ :قل ‹ هل إلفرإشسة ‘
يديعلىقيدإ◊ياةأإمميتة؟““.
ف-ن-ظ-رإإل-ي-هإ◊ك-ي-موق-ال““:ك-ل
شسيء ‘ يديك ،فإاذإ ماتت فأانت
ق- -ات- -ل- -ه- -اوإإن“⁄تف- -أانتم- -ن
سسيطلقها““.
ً
سسكتإ◊اسسدقلي!!Ó

ف- -أاك- -م- -لإ◊ك- -ي- -م““:ه- -ذهه -ي
أإفعالنا تعتمد علينا ’ على أإرإء
إأ’شسخاصس““.
فأاطلق إ◊اسسد إلفرإشسة وتعلم
منإ◊كيمدرسسًامهماً،مايهمهو
مانفعله’رأإيإآ’خرينفيه.

ي- -ق -ول أإح -ده -م :أإن -ا
ح -ي -ات -يم -ع -ت -م-دةع-ل-ى
إل-ت-ف-ك Òوإل-ت-خ-طيط ..لكن
إلتنفيذ’يشسملهاإأبدإ.
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ي-ام-ه-ب-ل-ت-ن-ين-رم-يإŸاء‘
إلشسبكةويامهبلتنينشسعل‘
÷مر إلطا‘ ويا مهبلتني نعيد
سس -ري‘Óÿي -ع -ي -اي -ح-ن◊نÚوت-ن-دمي-ا
جا‘
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عندي فنيق وإلعشسق مفتاحو
كيضسربإلريحتقرقبوإلوإحوإ
‰شسي
÷ن- -ان◊ب- -يبونشس- -مت -ف -اح -هإل -ت -ف -اح
ماناكلهوإلشسيخماناخده‘قاعلبÒنرميه
ناخدشسبابصسغÒإلليأإناقدوونوإتيه
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عسس - -لي - -اعسس - -ل‘ب - -اق - -ة
خضسرإ ،يا شسميمت إلعاشسق Úيا
قمرإ،حلفسسيدإÓŸحمايرأإسس
أإم- -رغÒإإذإج- -اتغ- -زإل- -ت -هب -اشست -ك -م -ل
إ◊ضسرة
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خرت نهار إ÷معة ‘ ،يدى
شس- -م- -ع -ة،ق -ال -و‹أإمسس -ح -ىذيك
إل -دم -ع -ة،وإنسس -ايإÿل -ع -ة،ق -ريبي-ت-ل-م-وإ
إحبابكوصسحابكويفرحوإمعاكإ÷ماعة
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إذإإنتل - -ي - -لإن- -ا‚م- -ة
نضسويك إذإ إنت بحر إنا موجة
تقويك إذإ إنت ربيع إنا وردة فيك حلفت
مياتÚÁغÒإناإللينديك

info@ech-aab.com
www.ech-chaab.com
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أإلثنين  18جويلية  2016م
ألموأفق لـ  13شسوأل 1437هـ

بعد الفوز بسصباعية ‘ الّلقاء الودي الثاÊ

ألعميد يوأصسل –ضسÒأته ببولونيا  ..ومعا ⁄ألتشسكيلة أأ’سساسسية بدأت تت ّضسح

ألعدد

17084

–ت شصعار (“Ôاسصت صصداقة)
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أنطÓق ألدورة أ÷وأرية ألدولية ألسسادسسة لكرة ألقدم أّ Ÿصسغرة

’و ¤لكرة
يواصصل فريق مولودية ا÷زائر –ضصÒاته للموسصم ا÷ديد ‘ الÎبصص الثا Êالذي يسصبق ا’نطÓقة الرسصمية للرابطة اÎÙفة ا أ
القدم ،يوم العشصرين من شصهر أاوت الداخل ،وذلك Ãدينة «فيسصوا» البولونية ،أاين خضصع أاشصبال اŸدرب «جمال مناد» إا ¤عمل بد Êشصاق ،منذ بداية
’و¤
’ن إاجراء مبارت Úوديت Úأامام فرق ناشصطة ‘ بطولة الدرجة ا أ
الÎبصص الذي يعمل فيه الفريق Ãعدل حصصت ‘ Úاليوم ،كما تخلّله ◊د ا آ
البولونية ‘ ،انتظار إاجراء  4مباريات أاخرى ،قبل العودة إا ¤أارضص الوطن.

محمد فوزي بقاصص

لعب ،ألسسبت ،رفقاء صسخرة ألدفاع أ÷ديد
‘ ألعميد «زيدأن ميبارأكو» أŸبارأة ألودية
أل- -ث- -ان -ي -ة ‘ ألÎبصض أأم -ام ف -ري -ق «غ -ورن -يك
زأب-ري-ج-ي» وأل-ذي أن-ت-ه-ى بسس-ب-اع-ي-ة ن-ظ-ي-ف-ة،
وع-رف أل-ل-ق-اء أل-ث-ا Êأسس-ت-ف-اق-ة أل-ه-ج-وم ،أأين
جاءت أألهدأف من ألوأفدين أ÷دد ‘ صسورة
كل من (نقاشض وسسوقار) أللذين سسج ÓهدفÚ
ل -ك -ل وأح -د م -ن -ه -م -ا ب -اإلضس -اف -ة إأ ¤ك -ل م-ن
(جمعو ،Êزردأب ومنصسوري) ألذين سسجلوأ
هدفا وأحدأ ،ويبدو أأن ألعمل ألكب Òألذي قام
به ألطاقم ألفني مع أŸهاجم Úأأمام أŸرمى
وأÿطاب ألقوي أّŸوجه لهم من أŸسسؤوول
أألول على ألعارضسة ألفنية للفريق «مناد» ،بعد
أل -ل -ق -اء أل -ودي أألول ،أأم -ام ف -ري -ق «ك -ارب-ات-ي
ل -ف -ي -ف» أألوك -رأ Êأل-ذي أن-ه-زم ف-ي-ه أل-ع-م-ي-د
بهدف وحيد بسسبب إأهدأرهم فرصسا ﬁققة
ل -ل -ت -ه -دي -ف ،ب -ع -دم -ا سس -ي -ط -روأ ع -ل-ى أأط-وأر
أŸبارأة ،منذ بدأيتها ،ما جعلهم يتحركون
ويسستفيقون ‘ أللقاء ألودي ألثا.Ê
‘ سسياق آأخر ،كشسفت مصسادرنا أأن أŸدرب
«ج -م -ال م -ن -اد» ب -دأأ ي-ح-دد م-ع-ا ⁄أل-تشس-ك-ي-ل-ة
أألسساسسية ألتي سستدخل أللقاء أألول من عمر
أل-ب-ط-ول-ة أل-وط-ن-ي-ة أأم-ام ف-ري-ق شس-بيبة ألقبائل
Ãل- -عب أأول ن- -وف- -م Èب- -ت- -ي- -زي وزو ،خ- -اصس- -ة
ب -تسس -ج -ي-ل ب-عضض أل-غ-ي-اب-ات وأإلصس-اب-ات ع-ل-ى
مسستوى بعضض أŸناصسب.
أأك -د ل -ن -ا ذأت أŸصس -در ب -أان -ه وضس -ع ‘ رأأسس-ه
ألÓعب Úألذين سسيخوضسون أللقاءأت أألو¤
م -ن ع-م-ر أل-ب-ط-ول-ة ‘ خ-ط أل-دف-اع ،وي-ت-ع-ل-ق
أألمر بكل من ألقائد «حشسود» على أ÷هة
أل- -ي -م -ن -ى أل -ذي ي -ع -ت Èق -ط -ع -ة أأسس -اسس -ي -ة ‘
أŸول- -ودي- -ة ،م- -ن- -ذ ع -ودت -ه ل -ل -ف -ري -ق م -وسس -م
( ،)2012-2011وألعائد هذأ أŸوسسم «إأبرأهيم
بدبودة» على أ÷هة أليسسرى ،فيما ضسمن ◊د
أآلن أل-ث-ن-ائ-ي (ب-وه-ن-ة  -م-ي-ب-ارأك-و) م-كانتهما
أألسساسسية خصسوصسا بعد أألدأء ألطيب أŸقدم
‘ أŸب-ارت Úأل-ودي-ت Úوج-اه-زي-ت-ه-م-ا ألعالية،
خصس -وصس -ا ب-ت-وأج-د «ع-ب-د أل-غ-ا Êدم-و» رف-ق-ة
أŸن -ت -خب أألوŸب -ي أل -ذي سس -ي -ع -ود م -ت-أاخ-رأ
ل- -ل- -ف- -ري- -ق ،وع- -دم “ك- -ن ألÓ- -عب أŸت- -ع -دد
أŸن- -اصسب «ع- -زي» م- -ن ف- -رضض ن- -فسس- -ه ل ‘

أÙور ول على ألروأق Úأÿلفي.Ú
‘ ح Úت- -أاك- -د رسس- -م -ي -ا مشس -ارك -ة أ◊ارسض
ألسس- - -اب - -ق ل - -نصس - -ر حسس Úدأي «خ Òأل - -دي - -ن
ب -وصس -وف» أأسس -اسس -ي -ا ‘ أل -ل-ق-اءأت أألو ¤م-ن
ألبطولة بعد معاقبة «فوزي شساوشسي» بـ 10
م- -ب -اري -ات ك -ام -ل -ة ،وغ -ي -اب أ◊ارسض ألشس -اب
«فريد شسعال» عن أسستئناف ألبطولة بسسبب
ت -وأج -ده ه-و أآلخ-ر رف-ق-ة أŸن-ت-خب أل-وط-ن-ي
أألوŸبي ألذي سسيشسارك ‘ أأوŸبياد «ريو دي
جانÒو» ألÈأزيلية ‘ ألشسهر ألدأخل.
أأما بخصسوصض أŸناصسب أألخرى ‘ وسسط
أŸيدأن وألهجوم ،فإان ألطاقم ألفني  ⁄يحدد
بعد ألÓعب Úألذين سسيلعبون أللقاءأت أألو¤
من ألبطولة خصسوصسا وأأن ألعميد يتوفر على
ألعديد من ألÓعب ÚأŸميزين ،ومن دون شسك
فإان «مناد» سسيأاخذ كل وقته وسسيخضسع أ÷ميع
ل -ل -ت-ج-ريب ‘ أŸب-اري-ات أألرب-ع أŸت-ب-ق-ي-ة ‘
بولونيا وألثÓث أألخرى أŸقررة ‘ تربصض
تونسض حتى يقوم باختياره لبقية ألتعدأد.
«شصيتة»يجري اختبارات بدنية ...
م- - -ن ج - -ه - -ة أأخ - -رى ،ف - -إان أ◊ارسض «ف - -وزي
شساوشسي» قّدم مؤوشسرأت أيجابية بالشسفاء من
أإلصسابة ألتي تعرضض لها ،منذ ثÓثة أأيام على
مسستوى أليد ‘ أŸبارأة ألتطبيقية ألتي لعبتها

تشسكيلة ألعميد ،وألتي أحتك فيها مع أŸهاجم
«ﬁمد هشسام نقاشض».
‘ ن- -فسض ألسس- -ي- -اق ،ف- -إان م -ت -وسس -ط أŸي -دأن
«أأسسامة شسيتة» يوأصسل عملية إأعادة ألتأاهيل
ألوظيفي ألتي بدأأها ‘ أ÷زأئر و–ديدأ ‘
مركز أŸنتخبات ألوطنية لكرة ألقدم بسسيدي
م -وسس -ى ،وه -و ي -ك -م -ل رف-ق-ة أل-ط-اق-م أل-ط-ب-ي
وأل- -ف- -ن- -ي أل- -ت- -حضسÒأت ل- -ل- -ع- -ودة إأ ¤أأج- -وأء
أل -ت -دري-ب-ات ،أأي-ن ت-ل-ق-ى ع-م Ó-خ-اصس-ا ،وصس-ار
«شس -ي -ت -ة» ي -ت -درب ‘ ق-اع-ة ت-ق-وي-ة أل-عضسÓ-ت
Ãع -دل م -رت ‘ Úأل -ي -وم ،وي -ط -ب-ق ت-ع-ل-ي-م-ات
أل -ط -اق-م أل-ط-ب-ي ع-ل-ى ح-ذأف-ره-ا ح-ت-ى Áث-ل
للشسفاء بسسرعة ول تعاوده أإلصسابة ،ويتدرب
لعب أŸن- -ت- -خب أألوŸب- -ي دأئ- -م- -ا ب -حضس -ور
أŸدلك «لحوأسس »Úألذي يتابع حالته عن
ق -رب ح -ت -ى ي -ت -ع -رف ع -ل-ى م-دى أسس-ت-ج-اب-ت-ه
للعÓج ،ومن أŸقرر أأن يقوم ألطاقم ألطبي
ب- -إاج- -رأء أخ -ت -ب -ارأت ب -دن -ي -ة ل Ó-عب ،خ Ó-ل
أألسسبوع أŸقبل ،وذلك حتى يتعرف على مدى
جاهزيته وقدرته على –مل أ÷هود ألبدنية
أل - -ك - -بÒة ،وم - -ن أŸرت - -قب أأن ت - -ك - -ون ه - -ذه
ألختبارأت حاسسمة له من أأجل بدء ألركضض،
ق -ب -ل ن -ه-اي-ة ت-ربصض ب-ول-ون-ي-ا ،ك-ي ي-ن-دم-ج م-ع
أÛموعة رسسميا ،بدأية من ألÎبصض ألثالث
وأألخ Òبالعاصسمة تونسض.

البطولة الوطنية اŸفتوحة ’ألعاب القوى

أÛمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ألبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـÎو‹ ‘ أŸقدمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة
فرضص رياضصيو اÛمع البÎو‹
سصيطرتهم على منافسصات البطولة
الوطنية اŸفتوحة ’ألعاب القوى
«الطيب مغازي» التي اختتمت ،يوم
السصبت ،باŸركب الرياضصي ﬁمد
بوضصياف بحصصاد  28ميدالية (13
ذهبية  6 -فضصية  9 -برونزية).
–صسل أÛمع ألرياضسي ألبÎو‹ على
 13لقبا من ›موع ألأربع ÚأŸتنافسض
ع -ل -ي-ه-ا م-ت-ق-دم-ا ‘ ألÎت-يب أل-ع-ام ع-ل-ى
ج-م-ع-ي-ة ألأم-ن أل-وط-ن-ي أل-ت-ي أف-تكت 10

اأرسصنال

م-ي-دأليات (  5ذه -ب -ي-ة  3 -فضس- -ي -ة 2 -
ب- -رون- -زي- -ة) وأأم- -ل شس- -ب- -اب صس- -ال- -ح ب- -اي
(قسسنطينة) ألذي نال  4ميدأليات ذهبية.
ت -األ -ق ‘ أل -ي -وم أل -ث -الث وألأخ Òأل-ذي
ج -رت م -ن -افسس -ات -ه ،ي-وم ألسس-بت ،أل-ع-دأء
سسفيان بوحدة (أÛمع ألبÎو‹) ألذي
حطم ألرقم ألقياسسي ألوطني ‘ سسباق
 200م بتوقيت 20 . 53
ب- -ت- -ق -دم بـ  10أأج -زأء ب -اŸائ-ة م-ق-ارن-ة
ب-ال-رق-م أل-ق-ي-اسس-ي ألسس-اب-ق أل-ذي سس-ج-ل-ه
سس - -ن- -ة  2004أل -ع -دأء م -ال -يك أل -وح -ل -ة

هـ ـ ـÔي يحلـ ـ ـم بخÓف ـ ـ ـة فينغـ ـ ـ ـ ـ ـر

يسس- -ع- -ى أل- -دو‹ أل -ف -رنسس -ي
أŸع- - - - - -ت- - - - - -زل تÒي هÔي،
أل -ه -دأف أل -ت -اري -خ-ي ل-ن-ادي
أأرسسنال أإل‚ليزي ،لتدريب
أل -ف -ري-ق ع-قب أن-ت-ه-اء ع-ق-د
م- -درب- -ه أأرسس Úف- -ي- -ن -غ -ر ‘
 ،2017خصسوصًسا بعد رفضض
هÔي تدريب فرق ألناشسئÚ
ب -ال -ف-ري-ق أل-ل-ن-د Êم-ؤوخً-رأ..
أأك- -دت شس- -ب- -ك- -ة سس- -ك -اي
سسبورتسض ،أأن هÔي يخوضض
ح-الً-ي-ا دورأت ت-دري-ب-ي-ة ل-ك-ي
يصس- -ب- -ح م- -درًب -ا ً Îﬁف -ا ‘
أŸسس-ت-ق-ب-ل أل-ق-ريب ،وي-ح-ل-م
ي- -وًم -ا م -ا ب -خ Ó-ف -ة م -درب -ه
ألسس -اب -ق ف -ي -ن -غ -ر ‘ ت-دريب
أŸدفعجية ،لكنه مازأل لديه
أل - -وقت ل - -ل - -حصس - -ول ع - -ل- -ى
أل - - - -درأسس - - - -ات وأل - - - -دورأت
ألتدريبية ألÓزمة لكي يصسبح
مدرًبا.
ن -ق -لت صس -ح -ي -ف -ة «صس-ن»

ألÈي -ط -ان -ي-ة ،تصس-ريً-ح-ا ع-ن
هÔي ي -ؤوك -د ف-ي-ه رغ-ب-ت-ه ‘
تدريب أأرسسنال ‘ أŸسستقبل
أل -ق -ريب وسس -ع -ي -ه ل -ت -ط -وي -ر

مهارأته كمدرب ،بالدرأسسات
أل Ó-زم-ة وأÈÿأت أل-ك-اف-ي-ة
من أأجل خÓفة فينغر على
مقعد بدلء ألنادي أللند..Ê

(.)20 . 63
صسرح ألعدأء بوحدة يقول« :أأعتقد أأنه
ك - -ان أأفضس- -ل سس- -ب- -اق 200م خ Ó- -ل ه - -ذأ
أŸوسسم أأعطيت كل ما لدي لتحقيق هذأ
ألفوز و–طيم رقم قياسسي يعود تاريخه
أإ 12 ¤سسنة ،مضسيفا «هذأ أل‚از هو
ث -م -رة سس-ن-ة ك-ام-ل-ة م-ن أل-ع-م-ل وتشس-ج-ي-ع
مدربي ومناصسري ألذين تنقلوأ بكÌة».
ه - -ذأ وك - -ان أل - -ي- -وم ألأخ Òأل- -ذي “ّي - -ز
بظروف مناخية صسعبة نتيجة رياح عاتية
ف -رصس -ة Ÿن -افسس -ة ق -وي-ة ‘ سس-ب-اق 400م
حوأجز ب Úألعدأئ Úعبد أŸالك ◊ولو
(أÛم -ع أل -بÎو‹) م -ي -ل-ود رح-م-ا( Êج.
تيزي وزو) بحيث عاد ألفوز لÓأول ألذي
“كن ‘ أÿمسس Úم Îألأخ Òمن زيادة
سسرعته ليقطع خط ألوصسول ‘ ظرف
 49 . 89متبوعا برحما.)49 . 92( Ê
قال ألعدأء عبد أŸالك ◊لو «أأنا رأضض
ع -ل -ى ه-ذأ أل-ت-وق-يت ب-ال-رغ-م م-ن أل-ري-اح
ألتي كانت عائقا كبÒأ علما أأنها أŸرة
ألسسابعة هذأ أŸوسسم ألتي أأسسجل فيها
توقيت –ت  50ثانية و هو أأمر جيد
عشس- -ي -ة ألأل -ع -اب ألأوŸب -ي -ة  2016ألتي
أأ“نى أأن أأبلغ نهائياتها».
كما تاألق خÓل هذأ أليوم ألأخ Òباقي
ألرياضس ÚأŸوؤهل Úلألعاب ريو لسسيما
كنزة دحما ‘ Êسسباق 5000م مسسجلة
توقيت  16 : 25 . 73و ألعربي بورعدة ألذي
أفتك ألفوز ‘ ألقفز بالزأنة (4 . 90م) و
‘ رمي ألرمح (60 . 30م).
و ق - -د م - -ي - -ز أل- -دورة  2016م-ن ب-ط-ولة
أ÷زأئر أŸفتوحة عودة زهرة بورأسض ‘
سسباق  800م ألتي فرضست نفسسها بتوقيت
( )2 : 14 . 84و باية رحو‹ ألتي سسيطرت
مرة أأخرى على منافسسة ألقفز ألثÓثي بـ
12 . 86م.

إأن -ط -ل -قت ،مسس -اء أأمسض ،ب -اŸل -عب أ÷وأري ب-ح-ي
تهقارت بعاصسمة أألهقار و على مدى  21يوما،
ف -ع -ال -ي -ات أل -دورة أ÷وأري -ة أل-دول-ي-ة ل-ك-رة أل-ق-دم
أŸصسغرة ‘ ،طبعتها ألسسادسسة من تنظيم جمعية
أأصسدقاء أألتاكورÃ ،شساركة  32فريقا ،منها  8فرق
من بلدأن إأفريقية ،حيث شسهدت هذه ألطبعة زيادة
فريقي كل من دولة ألطوغو ونيجÒيا ،وألول مرة
تعرف ألدورة مشساركة فريق من ولية أŸسسيلة.
عن ألدورة ،صسّرح رئيسض أ÷معية عرباوي ﬁمد
ألبشس Òلـ «ألشسعب» بأانها فرصسة للشسباب من أأجل

ت -ف -ج Òم -وأه -ب -ه -م ،ب -اإلح -ت -ك -اك ف-ي-م-ا ب-ي-ن-ه-م و
أŸسساهمة ‘ رفع مسستوى أللعبة بالولية ،كما تعد
أل- -دورة ف- -رصس- -ة ل- -غ- -رسض أل- -روح أل- -ري- -اضس- -ي -ة بÚ
أل-ري-اضس-ي ،Úخ-اصس-ة وأأن-ه-ا سس-ت-ع-رف مشس-ارك-ة 400
رياضسي .شسهدت ضسربة ألنطÓقة لقاء ب Úكل من
فريق (بيت ألشسباب) بعاصسمة أألهقار “Ôأسست و
فريق من بوركينافاسسو.

تمنراسست :بن حود محمد الصسالح

البطولة العربية لكرة الريشصة

سسيطرة أŸنتخب أ÷زأئري ‘ منافسسات ألفردي
ع -رفت ن -ت-ائ-ج م-ن-افسس-ات أل-ف-رق
ل -ل -ب -ط -ول -ة أل -ع -رب -ي -ة ل-ك-رة أل-ريشس-ة
(ألبادمين )Ïلفئتي أأقل من  15سسنة
(ذك- -ور-إأن- -اث) وأأق- -ل م -ن  19سسنة
(ذك -ور-إأن -اث) ت -رب -ع أ÷زأئ-ر ع-ل-ى
ع -رشض ه -ذه أل -ري -اضس -ة ب -حصس -ده -ا
÷م-ي-ع أŸي-دأل-ي-ات أل-ذه-بية ،عقب
أج -رأء أل -ن -ه -ائ -ي-ات ب-ق-اع-ة ح-رشس-ة
حسسان با÷زأئر ألعاصسمة.
‘ أأقل من  19سسنة ذكور ،عاد
أل - -ل- -قب أل- -ع- -رب- -ي أ ¤أ÷زأئ- -ريÚ
بتغلبهم على ألردن بثÓثة أأشسوأط
دون رد ( ‘ )0-3ألنهائي ،وأحتلت
أل -ع -رأق أŸرك -ز أل -ث -الث م -ك -ت -ف -ي -ة
بالÈونزية.
أما ‘ فئة أأقل من  19سسنة إأناث ،تّوج ألفريق أ÷زأئري على حسساب نظÒه ألرد Êكذلك ‘ ألنهائي
بالفوز عليه ( ‘ ،)1-2ألوقت ألذي عادت ألÈونزية للمنتخب أللبنا.Ê
‘ أأقل من  15سسنة ذكور ،توج شسبان أ÷زأئر باŸعدن ألنفيسض بعد إأطاحتهم ‘ ألنهائي بالعرأق ،أŸكتفي
بالفضسية ،بنتيجة ( ‘ )0-3ألوقت ألذي –صسل فيه ألفريق ألرد Êعلى ألÈونزية.
أأما عند ألناث (أأقل من  15سسنة) ،أنتهت أŸبارأة ألنهائية بتتويج أ÷زأئر بالذهبية على حسساب ألعرأق
( ،)0-3بينما أفتكت ألردنيات ألÈونزية.
صسرح أŸدرب ألوطني ألقل من  19سسنة (ذكور)ﬁ ،لوسض ﬁمد أيدير ،أن «ألذهبيت Úجاءتا بعد جهد
جهيد ،خاصسة وأن أل–ادية  ⁄تبخلنا بأاي شسيء .أŸنافسسة كانت قوية خاصسة بتوأجد ألبحرين وألردن
أŸنتميان أ ¤ألقارة أآلسسيوية أŸعروفة بقوتها ‘ هذه ألرياضسة».
أأضساف «درسسنا جيدأ منافسسينا وأسستعددنا كما ينبغي لهذأ أ◊دث بعدما أكتفينا بالفضسية ‘ ألطبعة
ألسسابقة.أأشسكر لعبينا ألذين بذلوأ ›هودأت جبارة ‘ شسهر رمضسان من أأجل ألتحضس.»Ò
أأما مدربة أŸنتخب أ÷زأئري ألقل من  19سسنة (إأناث) ،باية نسسرين ،فقد صسّرحت عقب ألتتويج
«أŸنافسسة صسعبة خاصسة بتوأجد ألفريق ألرد Êألقوي وألذي كان ندأ قويا لنا .هذه أŸيدألية جاءت بعد
تعب كب ÒلÓعبات».
تعرف ألطبعة أÿامسسة للبطولة ألعربية لكرة ألريشسة للشسباب ،أ÷ارية با÷زأئر ( 19- 15جويلية ،)2016
مشساركة  57رياضسيا من بينهم  25فتاةÁ ،ثلون ثمانية بلدأن:
أ÷زأئر-تونسض-ألعرأق-ألردن-لبنان-موريتانيا-ألسسودأن-ألبحرين.

ليسص Îسصيتي

أ◊ارسس شسمايكل يريد ألرحيل إأ ¤أيفرتون

قالت تقارير صسحفية إأ‚ليزية،
أأن ك - -اسس Èشس- -م- -اي- -ك- -ل ح- -ارسض
مرمى نادي ليسس Îسسيتي ،حامل
ل- - -قب أل ÒÁÈل- - -ي - -غ ،أŸوسس - -م
أŸاضسي ،أقÎب من ألنضسمام
لصسفوف إأيفرتون.
رفضض شس-م-اي-ك-ل ،أŸف-اوضسات
مع إأدأرة ليسس Îمن أأجل Œديد
تعاقده مع ألفريق ،وأŸشساركة
أŸوسسم أŸقبل ‘ بطولة دوري
أألبطال ،بحسسب صسحيفة «ديلي
ميل» ألÈيطانية.
أأكدت ألصسحيفة ،أأن شسمايكل
م-ق-ت-ن-ع Ãشس-روع رون-ال-د كومان،
أŸدير ألفني أ÷ديد إليفرتون،
ألذي أأقنعه بالنضسمام للفريق.
حددت إأدأرة ليسس Îسسيتي مبلغ
 20مليون جنيه أسسÎليني ،من
أأجل ألتفريط ‘ شسمايكل ،ألي
فريق يسسعى لضسمه.

بايرن ميونيخ

غياب روبن Ÿدة  6أسسابيع بسسبب أ’صسابة
أأعلن نادي بايرن ميونيخ أألŸا ،ÊألفÎة ألتي سسيغيب فيها لعبه ألهولندي روبن ،عن صسفوف ألفريق،
خÓل ألفÎة أŸقبلة.
أأك -د أل -ف -ري-ق أل-ب-اف-اري ،ع-ل-ى حسس-اب أل-ن-ادي أل-رسس-م-ي ،أأن روب-ن سس-ي-غ-يب  6أأسس-اب-ي-ع ،ع-ن ألفريق.
Óصسابة ،يوم ألسسبت ،خÓل موأجهة فريق ليبسستاد أألŸا Êألودية ،من أأجل ألسستعدأد
تعرضض روبن ل إ
للموسسم أ÷ديد ،وألتي فاز بها ألبافاري  .3-4شسارك روبن ‘  15مبارأة أŸوسسم أŸاضسي ،بسسبب
أإلصسابات أŸتكررة ،وسسيغيب عن أنطÓقة أŸوسسم أ÷ديد ،وأŸقررة  26أأوت أŸقبل.
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وصصف الله تعا ¤أاخÓق النبي وجمعها ‘ آاية واحدة وقال { n fsGEphn
ليثار :فقد كان
لخÓقية ،نتحدث أاول عن خلق ا إ
وعن أافعال النبي ا أ
ال -ن-ب-ي ي-خ-رج لصصÓ-ه ال-ف-ج-ر ك-ل ل-ي-ل-ه وك-انت اŸدي-ن-ة شص-دي-دة
لنصصار فصصنعت للنبي عباءة من
الÈودة فرأاته امرأاة من ا أ
ق -ط-ي-ف-ة وذهب إال-ي-ه وق-الت :ه-ذه لك ي-ا رسص-ول ال-ل-ه
ففرح بها النبي ولبسصها النبي وخرج فرآاه رجل من
لنصصار فقال :ما أاجمل هذه العباءة أاكسصينيها
ا أ
يا رسصول الله ،فقال له النبي :نعم أاكسصك إاياها
وأاعطاها النبي لهذا الرجل.
 بعد غزوة حن Úكان نصسيب الرسسول منالغنائم كث Òجدا ً لدرجة أان اأ’غنام كانت
 Óم -ن -ط -ق -ة ب Úج -ب-ل ،Úف-ج-اء رج-ل م-ن
“ أ
ال -ك -ف-ار ون-ظ-ر إا ¤ال-غ-ن-ائ-م وق-ال :م-ا ه-ذا؟
(يتعجب من كÌة الغنائم) ،فقال له رسسول
ال-ل-ه :أات-ع-ج-بك ؟ ف-ق-ال ال-رج-ل :ن-ع-م ،ف-ق-ال
الرسسول :هي لك ،فقال له الرجل :يا ﬁمد
أاتصس -دق-ن-ى؟ ،ف-ق-ال ل-ه ال-رسس-ول :أات-ع-ج-بك ؟
فقال الرجل نعم ،فقال الرسسول :إاذا ً خذها
فهي لك ،فأاخذها الرجل وجرى مسسرعًا
لقومه يقول لهم :يا قوم  :أاسسلموا ،جئتكم من
عند خ Òالناسس ،إان ﬁمدا ً يعطى عطاء من
’ يخشسى الفقر أابدا ً.
وعن خلق الوفاء :كان ‘ مكة رجل أاسسمة
أاب -و ال -ب-خÎى ب-ن هشس-ام وك-ان ك-اف-را ً ول-ك-ن-ه
ق -ط -ع الصس -ح -ي -ف -ة ال -ت -ي ك -انت ت -نصس ع -ل-ى

أاعرابي يسسأال
والرسسول (|) يجيب

روي أان أاعرابيًا قدم إا ¤اŸدينة اŸنورة
فسسأال عن رسسول الله صسلى الله عليه وسسلم
فلما دخل عليه وجده جالسساً ب Úأاصسحابه
’ Áيزه عنهم شسيء .فلما جلسس عنده أاخذ
بيده وقال :يا ابن عبد الله إا Êسسأاسسأالك
وأاك Ìف Óيضسيق صسدرك بي .فقد وصسفك
ال -ل -ه ب -أانك ب -اŸؤوم -ن Úرءوف رح -ي-م .وإاÊ
أاحب ديني وأاحرصس عليه .فأاوسسع له النبي
صسدره وقال له :سسل يا أاخا العرب:
لع -راب -ي :أاي ال - -ع - -م - -لÚ
 -1ف- -ق -ال ا أ
أافضسل :أارغيف أاتصسدق به على فق Òأام
ركعتان أاصسليهما؟ فقال« :بل رغيف تتصسدق
به أافضسل».
لع -راب-ي :أاي-ه-م-ا أافضسل:
 -2ف -ق -ال ا أ
ت- -رك دره- -م م- -ن ا◊رام أافضس- -ل أام عشس- -ر
ركعات أاصسليها فقال« :ترك ا◊رام أاحب
‹».
إا ¤الله وإا ّ
لع-راب-ي :أاي-ه-ما أافضسل:
 -3ف-ق-ال ا أ
ت- -رك ال- -غ- -ي- -ب -ة ‘ أاع -راضس اŸسس -ل -م Úأام
عشسرون ركعة أاصسليها فقال« :ترك الغيبة
أافضسل من مائة ركعة».
لع-راب-ي :أاقضس-اء ح-وائج
 -4ف -ق-ال ا أ
الناسس أافضسل أام صسيام ثÓثة أايام فقال:
«قضس- -اء ح- -اج -ة أاخ -يك أافضس -ل م -ن صس -ي -ام
شسهر».
لع-راب-ي :أاي-ه-ما أافضسل:
 -5ف-ق-ال ا أ
ا÷لوسس ‘ اŸسسجد ‘ غ Òأاوقات الصسÓة
أام ا÷لوسس مع أاهل بيتي؟ فقال« :جلوسسك
مع أاهل بيتك تعلمهم اإ’سسÓم و–فظهم
‹ من ا’عتكاف ‘ مسسجدي
القرآان أاحب إا ّ
هذا».
لع-راب-ي :أاي-ه-ما أافضسل:
 -6ف-ق-ال ا أ
النفقة على العيال أافضسل أام اإ’نفاق ‘
سس -ب -ي -ل ال -ل -ه؟ ف -ق-ال« :دره-م ت-ن-ف-ق-ه ع-ل-ى
أاو’دك أاحب إا ¤ال - -ل- -ه م- -ن أال- -ف- -ي دره- -م
تنفقهما ‘ سسبيل الله».
لعرابي :بر الوالدين خÒ
 -7فقال ا أ
وأافضسل أام ا÷هاد ‘ سسبيل الله؟ فقال« :يا
أاخا العرب جاء ا◊ق وزهق الباطل بر الوالدين
‹ وإا ¤الله من حملك السسيف حتى
أاحب إا ّ
“وت».

مقاطعة
بني
هاشسم
ونقضس
العهد بينهم
فقال الرسسول
ل -لصس -ح -اب -ة :م -ن
ل - -ق - -ي م - -ن - -ك- -م اأب- -و
ال - -ب- -خÎى ب- -ن هشس- -ام ‘
اŸعركة ف Óيقتله وفاء له Ãا
ف-ع-ل ي-وم الصس-ح-ي-ف-ة ،شس-ه-ام-ة ال-رسسول :كان
ه -ن -اك أاع -راب-ي أاخ-ذ أاب-و ج-ه-ل م-ن-ه أام-وال-ه
فذهب هذا اأ’عرابي لسسادة قريشس يطلب
منهم أامواله من أابو جهل فرفضسوا ،ثم قالوا
له اذهب إا ¤هذا الرجل فإانه صسديق أابو
ج- -ه -ل وسس -ي -أات -ي لك Ãالك ،وأاشس -اروا ع -ل -ى
رسسول الله اسستهزاء به فذهب الرجل إا¤
النبي وقال ‹ :أاموال عند أابى جهل وقد
أاشساروا على القوم أان أاذهب إاليك وأانت تأاتى
‹ بأاموا‹ ،فقال الرسسول  :نعم أانا أاتيك بها
وذهب الرسسول معه إا ¤أابو جهل وقال له:
أاللرجل عندك أاموال ؟ فقال أابو جهل :نعم،
فقال له النبي :أاعطى الرجل ماله ،فذهب
أابو جهل مسسرعاً خائفاً وجاء باŸال وأاعطاه
للرجل .
وعن خلق الرحمة :جاء رجل إا ¤الرسسول
وه -و ي -رت -ع-د وخ-ائ-ف وك-ان أاول م-رة ي-ق-اب-ل
النبي ،فقال له النبي  :هون عليك فإا Êلسست
Ãلك ,إا‰ا أانا عبد آاكل كما يأاكل العبد
وأامشسى كما Áشسى العبد وإان أامي كانت تأاكل
القضسيب Ãكة ( أاقل اأ’كÓت ) .
 -جاءت امرأاة إا ¤الرسسول وقالت له :يا

رسسول
ال- -ل -ه‹ :
ح- - - -اج - - -ة ‘
السسوق أاريد أان تأاتى
معي لتحضسرها ‹ ،فقال لها
النبي :من أاي طريق –بي أان آاتى معك يا
امة الله ؟ ف Óتختاري طريقًا إا’ وذهبت
معك منة ،خلق الصسدق  :وقف النبي على
جبل الصسفا وقال  :يا معشسر قريشس ،أارأايتم
إان قلت لكم أانه خلف هذا ا÷بل خيل تريد
أان تغ Òعليكم أاكنتم مصسدقي؟ قالوا نعم ،ما
جردنا عليك شسيء من قبل فأانت الصسادق
اأ’م ،Úفقال لهم النبي :فإا Êنذير لكم بÚ
ي- - - - - - - - - -دي ع- - - - - - - - - -ذاب شس- - - - - - - - - -دي- - - - - - - - - -د.
وعن خلق اأ’مانة :كان هو أاك Ìأام ‘ Úمكة
فكانوا يسسمونه بالصسادق اأ’م Úوكان الكفار
نفسسهم يÎكون عنده اأ’موال أ’نهم يعلمون
أانه أاك Ìأام ‘ Úمكة ،خلق العفو  :عندما
دخ-ل ال-ن-ب-ي م-ك-ة وف-ت-ح-ه-ا ق-ال أ’ه-ل-ه-ا :م-ا
تظنون أانى فاعل بكم ؟ قال خÒا ً أاخ كرË
وابن أاخي كر ،Ëفقال النبي لهم :اذهبوا
فأانتم الطلقاء ،شسفاعة النبي :يأاتي النبي يوم
القيامة ويسسجد –ت العرشس ويحمد الله
Ãح -ام -د  ⁄ي -ح -م -ده ب -ه -ا إانسس -ان م-ن ق-ب-ل
ويقول :يا رب أامتي يا رب أامتي ،فيقول له
ال -ل -ه ت -ع -ا ،¤ي -ا ﬁم -د ارف-ع رأاسسك واسس-أال
تعطى وأاشسفع تشسفع.

من الهدي النبوي

قال عليه الصسÓة والسسÓم فيما رواه أابو داود والÎمذي وأاحمد والبخاري ( إاذا قعد
أاحدكم فليسسلم على النبي صسلي الله عليه وسسلم وإاذا قام فيسسلم ،وليسست اأ’و‹ أاحق من
اآ’خرة).
واŸعني :إاذا أاردت أان تودع إاخوانك وأاصسحابك عليك أان تسسلم فتقول وأانت تغادر
اŸكان واÛلسس :السسÓم عليكم ورحمة الله وبركاته ،وهذه سسنة غفل كث Òمن اŸسسلمÚ
عنها ،حتى Œد الكث Òيقول ‘ :أامان الله ،أاو اسستودعكم الله ،ويÎك هذه السسنة العظيمة
التي نصس عليها رسسول الهدى عليه الصسÓة والسسÓم!.

الكسسائي يؤودب اأ’م ÚواŸأامون
كان الكسسائي يؤودب اأ’مÚ
واŸأام- - -ون (اب- - -ن- - -ي ه - -ارون
ال- - -رشس- - -ي - -د) ،ف - -أاراد ي - -وم - -ا
ا’نصس -راف ع -ن-ه-م-ا ف-اب-ت-درا
إا ¤ن- -ع- -ل- -ه ل- -ي- -ق- -دم -اه -ا ل -ه
فتنازعا :أايهما يقدمها له ،ثم
اصسطلحا على أان يقدم كل
واح - -د م - -ن- -ه- -م- -ا ف- -ردة
واحدة،

ف - - -ل- - -م- - -ا ‰ا ا Èÿإا¤
ال -رشس -ي -د وج-ه إا ¤ال-كسس-ائ-ي
يدعوه ،فلما دخل عليه قال
له‘‘ :من أاعز الناسس؟‘‘ ،قال:
’ أاعلم غ Òأام ÒاŸؤومنÚ
قال :لكن أاعز الناسس من إاذا
نهضس تقاتل على تقد Ëنعله
وليا عهد اŸسسلم Úحتى

من كتاب «الفوائد» ’بن قيم ا÷وزية

كيف يسسلم من له زوجة ’ ترحمه ،وولد ’ يعذره،
وجار ’ يأامنه ،وصساحب ’ ينصسحه ،وشسريك ’ ينصسفه،
وع -دو ’ ي -ن -ام ع -ن م-ع-ادات-ه ،ون-ف ٌسس أاsم-ارة ب-السس-وء ،ودن-ي-ا
م -ت -زي -ن-ة ،وه-وى ُم-رد ،وشس-ه-وة غ-ال-ب-ة ل-ه ،وغضسب ق-اه-ر،
وشسيطان مُزين ،وضسعف مسستولٍ عليه فإان تو’ه الله
وجذبه إاليه انقهرت له هذه كلها ،وإان تخلى عنه
ووكله إا ¤نفسسه اجتمعت عليه فكانت
الهلكة؟.

ي -رضس -ى ك -ل م-ن-ه-م-ا أان
يقدم له فردة منهما
ف -أاخ-ذ ال-كسس-ائ-ي ي-ع-ت-ذر
ح -اسس -ب -ا أان -ه أاخ -ط-أا ،ف-ق-ال
ال-رشس-ي-د :ل-و م-ن-ع-ت-هما ذلك
’ل-زم-تك
’وج -ع -تك ع-ت-ب-ا و أ
أ
ذنبا ،وما وضسع ما فع Óمن
شسأانهما بل رفع من قدرهما
وبّين قدر جوهرهما ولقد
ت- -ب- -ي -نت ﬂي -ل -ة ال -ف -راسس -ة
بفعلهما ،فليسس يك ÈاŸرء
وإان ك -ان ك -بÒا ع -ن ث Ó-ث-ة:
ت-واضس-ع-ه لسس-ل-ط-انه ووالديه
ومعلمه.
ث-م ق-ال وق-د ع-وضس-ت-ه-م-ا
ع- -م -ا ف -ع  Ó-عشس -ري -ن أال -ف
دي - -ن - -ار ،ولك عشس - -رة آا’ف
دره -م ع -ل -ى حسس-ن ت-أادي-بك
إاياهما

هام جدا

هذه الصسفحة –توي على آايات قرآانية كرÁة
واحاديث نبوية شسريفة ،الرجاء ا◊فاظ عليها
وحمايتها من التدنيسس .وشسكرا

info@ech-chaab..com
www.ech-chaab.com
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ا÷مع ب Úالصسلوات بسسبب الوسسواسس كيف وŸاذا؟

^ عندما أادخل ‘ الصصÓة يوسصوسس ‹ الشصيطان بأاشصياء كثÒة،
لم-ر ،ف-م-اذا
وأاحسس ب -خ -روج غ -ازات أاث -ن -اء ال -وضص -وء وي-ت-ك-رر ه-ذا ا أ
أافعل؟ وهل يجوز ‹ أان أاجمع ب Úالصصلوات؟
^^ الوسسواسس مرضس يحتاج إا ¤عزÁة قوية ‘ عÓجه ،وعÓجه نوعان
بالقراءة ،والدعاء ،والعرضس على الطبيب اıتصس ،و’ بد من ا’ثن Úمعاً،
وأاقوى ما يطرد الشسيطان ا’سستعاذة منه ،فإاذا اأردت الوضسوء فاعزمي على
ا’نتهاء ‘ دقيقت Úأاو ثÓث ’ اأك ،Ìثم قو‹ :اأعوذ بالله من الشسيطان
¿ p™«ªl°qS m¬fsGE ¬l∏sdÉHl òk©làq°kSÉaq Æpõkfq
q «k°sûdG ø
l É£
الرجيم ،لقوله تعاq æsZqõqæjq ÉesGE{ :¤
∂ q el
( 200 }p º«∏lYqاأ’عراف )200 :فإاذا اأحسسسست به ‘ الصسÓة فقو‹ ما قاله
النبي صس لعثمان بن العاصس رضسي الله عنه ح Úقال :قلت يا رسسول الله إان
الشسيطان قد حال بيني وب ÚصسÓتي وقراءتي يلبسسها علي sفقال رسسول الله
(|)« :ذلك شسيطان يقال له خنزب ،فإاذا أاحسسسسته فتعوذ بالله منه ،واتفل
عن يسسارك ثÓثاً» (مسسلم  )1729-4قال :ففعلت ذلك فأاذهبه الله عنuي
وهذا إاذا أاحسسسست بالوسسوسسة ‘ الصسÓة أاو ‘ خارج الصسÓة ،أاما إاذا كان
‘ ا◊مام ،فإانه ’ يذكر فيه اسسم الله ،ولكن قبل أان تدخلي فيه إاذا
أاحسسسست به تعوذي بالله منه ،واإذا صسدق إاÁانك ،وقويت عزÁتك ف Óشسك
أان ما بك سسيذهب ،مصسداقاً ◊ديث النبي (|) ،وعليك أان تكÌي من
الطاعات ،وقراءة القرآان ،وصسÓة النوافل فهذا يقرب من الله ،ويبعد من
الشسيطان وأاما ما –سس Úبه ‘ أاثناء الصسÓة من غازات ،ونحوها ،فإان كان
اإ’حسساسس به ’ يكون إا’ عند الوضسوء ،فالغالب أانه من الوسسواسس ،وليسس له
حقيقة ،أاما إاذا كان اإ’حسساسس به فع ‘ ًÓغ Òحال الوضسوء ،وكان متكررا ً
بحيث يشسق عليك الصسÓة بدونه كأان يتكرر كل نصسف سساعة مث ،ًÓفهذا حكمه
حكم سسلسس البول :تتوضسئ Úبعد دخول وقت الصسÓة ،وتصسل ،Úولو نزل شسيء ‘
أاثناء الصسÓة ،و’بد من عرضس نفسسك على طبيب نفسسي ﬂتصس ،لينظر لك ‘
العÓج ،فإان كثÒا ً جدا ً من هذه ا◊ا’ت وجدت الشسفاء بإاذن الله بوصسف
الطبيبة أاو الطبيب اıتصس ،وأاما جمع الصسÓة ،فإانه ’ يجوز ◊الك ،أ’ن
ا÷مع له أاسسبابه من سسفر ،أاو مطر ،أاو مرضس ،ومقصسود اŸرضس الذي يشسق
على صساحبه ا◊ركة والوضسوء ويعا Êمن آا’م اŸرضس أاما أانت فلسست كذلك.

آاداب الطـ ـ ـري ـق ‘ اإ’سسـ ـ ـ ـÓم

ذات يوم قال النبي صسلى الله عليه
س
وسسلم أ’صسحابه( :إاياكم وا÷لوس َ
على الطرقات) فقالوا :ما لنا بد،
إا‰ا هي ›السسنا نتحدث فيها .قال
صسلى الله عليه وسسلم( :فإاذا أابيتم
إال اÛالسس؛ ف -أاع -ط -وا ال-ط-ري-ق
حقها) .قالوا :وما حق الطريق؟ قال
صس- -ل- -ى ال- -ل- -ه ع- -ل- -ي -ه وسس -ل -م( :غضس
لذى ،ورد
ال - - - -بصص - - - -ر ،وك - - - -ف ا أ
السص Ó-م ،وأام-ر ب-اŸع-روف ،ون-ه-ى
عن اŸنكر) «متفق عليه».
ال -ط -ري -ق م -رف -ق ع-ام ،وه-و م-لك
للناسس جميًعا ،ولو اعت Èكل اإنسسان
ال -ط -ري-ق ج-زًءا م-ن ب-ي-ت-ه◊ ،اف-ظ-ن-ا
عليه.
ومن آاداب الطريق التي يجب
على كل مسصلم أان يلتزم بها:
غضس ال -بصص-ر :اŸسس -ل-م ي-غضس
بصسره عن اÙرمات ،امتثا’ أ’مر
الله -تعاGƒ°†¨j ÚæeƒDª∏d πb{ :-¤
º¡Lhôa Gƒ˘¶˘Ø˘ë˘jh º˘gQÉ˘°üHGC ø˘e
ÉÃ ÒÑ˘˘N ¬˘˘∏˘˘dG ¿GE º˘˘¡˘˘d ≈˘˘˘cRGC ∂dP
ø°†°†¨j äÉæeƒDª∏d π˘bh . ¿ƒ˘©˘æ˘°üj
}ø¡Lhôa ø¶Ø˘ë˘jh ø˘gQÉ˘°üHGC ø˘e
«النور.»٣1-٣0 :
لذى :اŸسس -ل-م Áي-ط
إام-اط-ة ا أ
اأ’ذى ك - - -ا◊ج- - -ارة اأو اأ’سسÓ- - -ك اأو
ال- -زج- -اج أاو غÒه- -ا ف- -ي- -ب- -ع- -ده ع- -ن
الطريق ،قال صسلى الله عليه وسسلم:
لذى عن الطريق
( ...و“يط ا أ
صصدقة) «م-ت-ف-ق ع-ل-ي-ه» .وي-ت-ج-نب
قضساء ا◊اجة ‘ الطريق ،حتى ’
يؤوذي أاحًدا ،ويتجنب اللعب ،واŸزاح
غ ÒاŸقبول ،و’ يسسخر ‡ن يسسÒ
‘ الطريق و’ يسستهزئ بهم.
و’ يضسيق على اŸارة ،وإا‰ا يفسسح
لهم الطريق .وإان كان يحمل ع ًصسا أاو
م - -ظ - -ل - -ة أاو شس - -ي ً - -ئ- -ا Áك- -ن أان ي- -ؤوذي
اŸسسلمÚ؛ فيجب أان يحÎسس ‘ حمله
حتى ’ يؤوذيهم ،و’ يحرك يديه بعنف
أاثناء السس ‘ Òاأ’ماكن اŸزدحمة ،و’
يزاحم أاثناء صسعود الكباري أاو اŸشسي
‘ اأ’نفاق -مث.-Ó
الل -ت -زام ب -اآداب م -رور السص -ي-ارات:
فسسائق السسيارة يلتزم بآاداب اŸرور،
وي - -حÎم شس - -رط - -ي اŸرور ،وي - -ل - -ت - -زم

ب-اإ’شس-ارات ،و’ يسس-ت-خ-دم آال-ة ال-ت-ن-ب-ي-ه
بكÌة؛ حتى ’ يزعج اŸرضسى ،ويلتزم
بالسسرعة اÙددة له ‘ الطريق.
رد السصÓم :اŸسسلم عندما يسسÒ
‘ ال -ط -ري -ق ي -ل -ق -ي السس Ó-م ع-ل-ى م-ن
يقابله ،ويرد السسÓم بأاحسسن ‡ا سسمع.
اأ’مر باŸعروف والنهي عن اŸنكر:
قال صسلى الله عليه وسسلم( :من رأاى
منكم منكًرا فليغÒه بيده ،فإان ⁄
يسصتطع فبلسصانه ،فإان  ⁄يسصتطع
لÁان)
ف -ب -ق-ل-ب-ه ،وذلك أاضص-ع-ف ا إ
«متفق عليه» .واŸسسلم يعاون من ’
يسس- -ت -ط -ي -ع ع -ب -ور ال -ط -ري -ق أاو السسÒ؛
ف -ي -أاخ -ذ ب -ي -ده ،وإان ك -ان ل -ه سس -ي-ارة أاو
وسسيلة يركبها فله أان يحمل معه غÒه،
وي -رشس -د الضس -اsل ال -ذي ف -ق -د ط -ري-ق-ه،
وي -ف tضس اŸشس -اج -رات ال -ت -ي يسس -ت-ط-ي-ع
ف sضسها واإ’صسÓح ب Úأاطرافها.
العتدال والتواضصع ‘ اŸشصي:
اŸسس- -ل- -م ي- -ج- -ع- -ل مشس -ي -ه وسس ً-ط -ا بÚ
خيÓء أاو
اإ’سسراع والبطء و’ Áشسي ب ُ
ت- - -ك ،Èق- - -ال ت- - -ع- - -ا‘ ó˘˘˘°übGh{ :¤
« }∂«°ûeل -ق-م-ان .»19 :وق -ال ت-ع-ا:¤
{ød ∂fGE ÉMkôe ¢VQ’CG ‘ ¢û“ ’h
∫É˘Ñ÷G ≠˘∏˘˘Ñ˘˘J ø˘˘d ’h ¢VQ’CG ¥ô˘˘î˘˘J
« }ً’ƒWاإ’سسراء.»٣7 :
السص ‘ Òجانب الطريق :اŸسسلم
يلتزم جانب الطريق (الرصسيف) عندما
Áشسي على رجليه؛ حتى ’ يتعرضس
Óصس - -اب - -ة ب - -ح- -وادث السس- -ي- -ارات أاو
ل --إ
الدراجات ،ويجب التمهل عند عبور
الشسارع ،والتأاكد من خلو الطريق من
العربات.
ا◊رصس ع- -ل- -ى ن- -ظ -اف -ة ال -ط -ري -ق:
وŒنب رمي القاذورات فيها ،وحبذا لو
تعاون ا÷ميع على تنظيفها.
لدب ع -ن -د السص Òم -ع ال-ك-ب:Ò
ا أ
ف Óيتقدم عليه ،وليسستمع إاليه إاذا –دث،
كما أانه Áشسي عن يسساره ليكون له أاولوية
اÿروج والدخول وغ Òذلك.
لك- -ل أاث -ن -اء السص :Òفإان
ع- -دم ا أ
ذلك منافٍ للمروءة.
ع -دم رف-ع الصص-وت ‘ ال-ط-ري-ق:
حتى ’ يؤوذي السسائرين ،أاو تتسسرب
اأ’سس - - -رار ،وي - - -ت- - -ج- - -نب اŸزاح غÒ
اŸقبول مع رفقاء الطريق.
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مواقيت الظهر١٢.٥3...............:
الصشÓة العصشر١٦.44...............:
المغرب٢٠.٠٦..............:
العششـاء٢١.4٥................:
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^  ١٨ج-وي-ل-ية  :١٨٥4وق-عت م-ع-ركة
«ت - -اشش- -كÒت» ب- -ق- -ي- -ادة لل ف- -اط- -م- -ة
نسشومراأول إامرأاة تقود اŸقاومة اŸسشلحة
لسشتعمار الفرنسشي.
‘ منطقة القبائل ضشد ا إ
الإثن ١3 Úششوال  ١43٧هـ اŸوافق لـ  ١٨جويلية ٢٠١٦م

الطقسش اŸنتظر اليوم و الغد

عنابة
عنابة

إسستفادة أإك Ìمن  228أإلف موإطن من إإلجرإءإت إلرئاسسية
تواصشــــل تسشويــــة وضشعيـــــة اŸواطن Úالبــــالغ 3٠ Úسشنـــة فمــــا فــــــوق

«الششعب» تعلن وزارة الدفاع
الوطني ،بأان تسشوية الوضشعية
Œاه اÿدمة الوطنية ،اŸتعلقة
باŸواطن Úالبالغ ÚثÓث Úسشنة
فما فوق إا ¤غاية  3١ديسشمÈ
 ،٢٠١4أاي اŸولودين سشنة  ١9٨4وما
قبل ،اŸقررة من طرف رئيسش
لعلى
ا÷مهورية ،القائد ا أ
للقوات اŸسشلحة ،وزير الدفاع
الوطني ،تتواصشل ‘ ظروف
جيدة .جاء هذا ‘ بيان وزارة
الدفاع الوطني تلقت «الششعب»
نسشخة منه.

قام بها ا÷يشش والدرك ‘
إاطار ﬁاربة ا÷رÁة اŸنظمة

«الششعب» ‘ إط - - -ار ﬁارب- - -ة
إ÷رÁة إŸن - -ظ - -م - -ة ،ضض - -ب- -طت
مفرزة مشضÎكة للجيشش إلوطني
إلشض -ع-ب-ي ،إأمسش ،ب-ت-بسض-ة/ن.ع،5.
بندقية صضيد و( )3500خرطوشضة
إاششهــــــــــــــــــــــــار

ANEP 422432

 20°ا÷زائر

17084 Oó©dG

لششخــــاصش اŸعـــــنيÚ
مراكز اÿدمة الوطنية مفتوحة للتكفـــل با أ

بهذإ إلصضدد ،ومنذ بدإية هذه إلعملية
وإ ¤غاية  30جوإن  ،2016إرتفع عدد
إŸوإط- -ن Úإل- -ذي- -ن إسض- -ت- -ف- -ادوإ م- -ن
إإلج- -رإءإت إل -رئ -اسض -ي -ة إ228.840 ¤
م -وإط -ن ،م -ن ب -ي -ن -ه -م  3.141مقيم
باÿارج.
و‘ إطار نفسش هذه إإلجرإءإت و‘
ن- -فسش إل- -فÎة ” ،تسض- -وي- -ة وضض- -ع- -ي -ة

 23°ا÷زائر

 24°وهران
 27°وهران

الثمن  ١٠دج

27°
29°

france prix 1

مششاركة وطنية ذات أاهداف اجتماعية

«رإديوز إلباهية فوت» تنعشش يوميات وهرإن إلصسيفية

«الششعب» بعد النجاح الذي حققته الدورة الكروية «رمضشان فوت» ،بحضشور ‡يز
لنجوم اŸنتخب الوطني لكرة القدم ،على غرار رياضش ﬁرز ،كر Ëزيا ،Êعن Îيحي
واإسشÓم سشليما ،Êتواصشل جمعية «راديوز» النششاط ا÷واري بتنظيم دورة «الباهية
فوت» .وهي دورة أاششرف عليها رئيسش ا÷معية ،قادة ششا‘Ã ،عية ،غربي بدر الدين،
اŸمثل الششخصشي لوزير الششباب والرياضشة الهادي ولد علي ،إا ¤جانب اŸسشؤوولÚ
اÙلي .Úجاء هذا ‘ مراسشلة خاصشة لـ«الششعب».

مراسسلة خاصسة

 610.259م -ت -أاخ-ر م-ن إل-دف-ع-ات إ¤
غاية .2012
من جهة أإخرى ،تنهي وزإرة إلدفاع

إلوطني إ ¤علم إŸوإطن Úبأان مرإكز
إÿدمة إلوطنية ،ع Èكامل إلÎإب
إلوطني ،توإصضل إسضتقبال إألشضخاصش

إŸع -ن -ي Úل -ل -ت -ك -ف -ل ب -ه-م ،ب-السض-رع-ة
إŸطلوبة ،وهذإ فضض Óعن جدإول
إŸرور إÙددة مسضبقا.

توقيف  88مهاجرإ غ Òشسرعي وضسبط أإك Ìمن  3آإلف خرطوشسة وﬂدرإت
و( )40ك- - -ي - -ل - -وغ - -رإم م - -ن م - -ادة
إلبارود.
وبتلمسضان/ن.ع ،2.ضضبط حرسش
إ◊- -دود ( )180 ، 5ك -ي-ل-وغ-رإم م-ن
إلكيف إŸعالج و( )5100ل Îمن

إلوقود.
وب - - -بسض- - -ك- - -رة وإل- - -وإدي/ن.ع،4.
ضض-ب-طت م-ف-ارز ل-ل-ج-يشش إلوطني
إلشض-ع-ب-ي شض-اح-ن-ة وم-رك-ب-ة ن-فعية
و( )780ل Îمن إلوقود و()3348

وحدة من ﬂتلف إŸشضروبات.
من جهة إأخرى ،إأوقف عناصضر
إلدرك إلوطني ( )88مهاجرإ غÒ
شضرعي بكل من “Ôإسضت وعÚ
صضالح/ن.ع 6.وتلمسضان.

إلطبعة إلـ« 19إلباهية فوت» ،تعرف مشضاركة 85
فريقا من ﬂتلف إلفئات :إألصضاغر ،إألشضبال
وإألكابر ،حيث تقام إŸباريات إلتصضفوية يوميا
ب- -اŸل- -عب إ÷وإري رق -ي -ق ع -ب -د إل -ق -ادر ب -ح -ي
م -ارإف -ال ،ب -حضض -ور ف -رق م -ن ﬂت -ل -ف ولي-ات
إل- -وط- -ن ك- -األغ- -وإط  ،ت -ي -ب -ازة ،سض -وق أإه -رإسش،
خنشضلة ،إلشضلف ،بلعباسش ،معسضكر وغليزإن إ¤
جانب فرق “ثل ﬂتلف دوإئر وبلديات ولية
وهرإن.
رئيسش جمعية «رإديوز» قادة شضا‘ وأإعضضاؤوها،
وج -ه -وإ إل -دع -وة ل -ل -ج-م-ه-ور إل-ري-اضض-ي ◊ضض-ور
م -ب -اري -ات ه-ذه إل-دورة إل-ت-ي سض-ت-ع-رف مشض-ارك-ة
لعب Úموهوب ،Úكما سضتكون إلفرصضة موإتية
Ÿدرب -ي إل -ف -رق ل -ت-دع-ي-م تشض-ك-يÓ-ت-ه-م ب-أاحسض-ن
إلعناصضر إŸشضاركة ‘ هذه إلدورة ،ومن جهة
أإخ -رى خ -ل -ق ج -و ك -روي وري-اضض-ي إل-ه-دف م-ن-ه
إجتماعي :إلبتعاد عن إآلفات إلتي تضضر بصضحة
إلشضباب.
إجرإءإت إتخذت لنجاح هذه إلطبعة من حيث
توف Òإللوإزم إلرياضضية للفرق إŸشضاركة وكذإ
إألمور إللوجيسضتيكية إضضافة إ ¤إلهدإيا إلقيمة
إلتي سضتسضتفيد منها إلفرق إŸتوجة ،كل ذلك
جاء بفضضل مسضاهمة وزإرة إلشضباب وإلرياضضة
وإلسض- -ل- -ط- -ات إÙل- -ي -ة ،إألم -ن إل -وط -ن -ي وك -ذإ

إلشضركات إلتي “ول هذه إلدورة.
Œربة «رإديوز إ÷وإرية» تعد ‰ودجا إسضتفادت
م -ن -ه ﬂت -ل -ف إ÷م -ع-ي-ات و÷ان إألح-ي-اء ع-ل-ى
إŸسضتوى إلوطني .فهي تسضاير ›هودإت إلدولة
وإ÷م- - -اع- - -ات إÙل- - -ي- - -ة ‘ ت- - -وف ÒإÓŸعب
إ÷وإري- -ة ذإت إل- -عشضب إإلصض- -ط- -ن- -اع- -ي ،إل- -ت -ي
أإصضبحت ملجأا ذي فائدة للفرق إلرياضضية إلتي
“ارسش إل -ري -اضض -ة ب -ه -دف ت-رف-ي-ه-ي ب-ع-ي-دإ ع-ن
ضضغط إلنتائج.

الششعب ٢٠١٦/٠٧/١٨

